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tErra da garoa E dE 
grandES juriStaS

EDitORiAl

 tiAGO SAllES 

Do gigantesco contingente de um milhão de 
advogados brasileiros, estima-se que 400 mil 
trabalhem em São Paulo, a capital jurídica do 

País. Berço do mais antigo curso de Direito brasileiro, 
criado no Largo São Francisco em 1827, a metrópole 
tem hoje mais de 200 faculdades do nobre ofício. Esco-
las que formam muito mais advogados do que con-
seguem assimilar as milhares de bancas paulistanas, 
algumas com escritórios tão grandes quanto aqueles 
mantidos na cidade pelas maiores empresas nacionais 
e grandes multinacionais instaladas no Brasil.

Desse caldo de cultura efervescente surgiram 
advogados que fizeram história, a exemplo das pio-
neiras Maria Augusta Saraiva e Esther de Figueiredo 
Ferraz, do jusfilósofo e poeta Miguel Reale, e do visio-
nário José Martins Pinheiro Neto. Hoje representados 
por expoentes do Direito da envergadura do mestre 
Ives Gandra Martins, do atual presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, e do decano da 
Corte, Ministro Celso de Mello.  

Os advogados de São Paulo têm também um longo 
histórico de resistência ao autoritarismo. Em outu-
bro de 1932, por exemplo, em plena ditadura Vargas, a 
seccional paulista da OAB deixou de se reunir porque 

a maioria de seus membros estava presa por apoiar 
a revolução constitucionalista. Mais tarde, já sob as 
amarras do AI-5, os libelos dos advogados paulistas 
contra a ditadura, lidos sob as arcadas da Faculdade de 
Direito da USP, chamaram a atenção de todo o mundo 
para o regime de exceção que sufocava a liberdade do 
povo brasileiro. 

Um pequeno grande exemplo do peso de São Paulo 
para a Justiça nacional está nos números de sua Jus-
tiça estadual. Apenas na primeira instância, no ano 
passado, os juízes paulistas julgaram cinco milhões de 
processos, segundo dados do Tribunal de Justiça de 
São Paulo. Considerado maior tribunal do mundo em 
volume de processos, o TJSP concentra 26% do total de 
processos em andamento no País. Isso quer dizer que 
dos 80 milhões de processos em tramitação no Brasil, 
20,5 milhões tramitam na Corte, segundo o último 
relatório Justiça em Números do CNJ. 

nova sucursal – Escrevo tudo isso para anunciar, 
com grande orgulho, que no finalzinho do ano passado 
abrimos a primeira sucursal da Revista Justiça & Cida-
dania na terra da garoa e de tantos juristas de escol. 
Não dava mais para ficar longe da dura poesia concreta 
e do Direito vibrante que só Sampa tem.

20,5x27,5cm.indd   1 04/02/2020   11:49:53
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 DA REDAçãO, POR ADA cAPERutO 

Assinado pelo escritório do arquiteto Ramos de Azevedo, 
e inspirado no Palácio da Justiça de Roma, o imponente  
 prédio em estilo art nouveau, no centro da capital pau-

lista, abriga a sede do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJSP) desde 1933. Foi nesse cenário permeado de tradi-
ção e história que se realizou, em 4/02, a simbólica Abertura do 
Ano Judiciário 2020 e a solenidade de posse do Conselho Supe-
rior da Magistratura (CSM) e da diretoria da Escola Paulista 
da Magistratura (EPM). O evento reuniu cerca de 850 pessoas, 
contando com a presença de representantes dos três poderes 
constituídos e demais autoridades, incluindo magistrados, ser-
vidores e familiares dos empossados. 

Presidida pelo Desembargador Geraldo Francisco Pinheiro 
Franco, a nova gestão do maior Tribunal de Justiça do País já 
delineou com fortes tintas suas diretrizes para o biênio 2020-
2021. O foco da nova administração é robustecer a segurança 
da informação, ampliando o uso da inteligência artificial de 
modo a permitir um incremento de qualidade nas tarefas diá-
rias da Corte. Pretende-se, com isso, trabalhar pelo bem-es-
tar e saúde dos magistrados e servidores, tendo por base este 
forte apoio tecnológico. “A definição do planejamento estraté-
gico 2021-2026, fundado em diagnósticos e estatísticas, é de 
absoluta importância para o norte da Corte. Na gestão das pes-
soas, a preocupação é inovar, capacitar e valorizar, adotando 
designações paradigmas, tanto quanto possível”, declarou 
Pinheiro Franco. 

Os demais empossados do CSM são: o Vice-Presidente, 
Desembargador Luis Soares de Mello; o Corregedor-Geral da 
Justiça, Desembargador Ricardo Mair Anafe; o decano da Corte, 
Desembargador José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino; e os 
presidentes das Seções, desembargadores Guilherme Gonçalves 
Strenger (Direito Criminal), Paulo Magalhães da Costa Coelho 
(Direito Público) e Dimas Rubens Fonseca (Direito Privado). 

Equilíbrio, modErnidadE, 
Eficiência E fortalEcimEnto 
da dEmocracia
As palavras sintetizam as diretrizes da gestão do Desembargador Geraldo Francisco 
Pinheiro Franco, novo presidente do TJSP, cuja posse solene foi realizada no início de 
fevereiro, durante a Abertura do Ano Judiciário 2020

o foco da nova 
administração 
é robustecer a 
segurança da 
informação, 
ampliando o uso da 
inteligência artificial 
de modo a permitir 
um incremento de 
qualidade nas tarefas 
diárias da corte”

desembargador  

pinheiro Franco
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 o novo presidente do tJsP entre o Governador João dória Junior, à esquerda,  

 e o Presidente do stF, Ministro dias toffoli  
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Esta também foi a primeira vez que a 
posse do CSM e da nova diretoria da EPM 
foram promovidas na mesma solenidade. 
Compõem a cúpula da Escola o Diretor, 
Desembargador Luís Francisco Aguilar Cor-
tez; o Vice-Diretor, Desembargador Milton 
Paulo de Carvalho Filho; e os integrantes do 
Conselho Consultivo e de Programas, desem-
bargadores Renato Rangel Desinano e Dácio 
Tadeu Viviani Nicolau (Seção de Direito 
Privado); Moacir Andrade Peres e Luciana 
Almeida Prado Bresciani (Seção de Direito 
Público); Fernando Antonio Torres Garcia e 
Adalberto José Queiroz Telles de Camargo 
Aranha Filho (Seção de Direito Criminal) e  
o Juiz de Direito Carlos Bortoletto Schmitt 
Corrêa (entrância final).

com a palavra, os três poderes
Realizada no Salão dos Passos Perdi-

dos, hall de entrada do Palácio da Justiça, 
a cerimônia foi oficialmente aberta com 
o discurso do Desembargador Francisco  
Eduardo Loureiro, presidente da EPM no 
último biênio. Em seu pronunciamento, ele 
destacou a figura do cidadão como  protago-
nista do sistema judiciário. “É para a parte 
que o sistema existe. É a parte que sustenta 

caminho, o da aplicação da Justiça. Senhor 
Presidente, Vossa Excelência terá a Ordem 
dos Advogados do Brasil sempre atenta, com 
as mãos estendidas para que juntos possa-
mos, respeitando as nossas independências, 
reconhecendo as nossas missões, solucionar 
os problemas para que o cidadão, a razão de 
ser de todos nós, sofra menos para enfrentar 
as dificuldades que precisam ser enfrenta-
das”, pontuou o Presidente da OAB-SP.

Na sequência, o Procurador-Geral de Jus-
tiça do Estado de São Paulo, Gianpaolo Poggio 
Smanio declarou que o “Ministério Público do 
Estado de São Paulo estará empenhado em 
alcançar para a sociedade e para o cidadão 
aquilo que todos os paulistas desejam. Uma 
sociedade mais justa, mais fraterna e solidá-
ria”. Saudando os novos integrantes do CSM 
e da diretoria da EPM, Smanio manifestou 
o apoio absoluto e integral do MP na difícil 
tarefa de gerir a Justiça de São Paulo. “Todos 
nós do sistema judiciário paulista temos 
absoluta integração. Trabalhamos na mesma 
linha, com os mesmos objetivos,  respeitadas 
as garantidas e as independências de todos. 
Esta união é o que faz do Estado de São Paulo 
o que ele é. A população pode ter a certeza de 
que seus direitos estão garantidos, de que 
encontrará respaldo no sistema judicial. Apro-
veitamos este momento para renovar a nossa 
confiança no Poder Judiciário brasileiro, que 
está aqui representado pelo presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias 
Toffoli e também pelo Ministro Alexandre 
de Moraes, dois paulistas que são motivo de 
orgulho por exercerem uma das mais relevan-
tes profissões do Estado brasileiro.” 

Para o Presidente da Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo, Deputado Esta-
dual Cauê Macris, a relação entre os poderes 
no Estado é marcada por equilíbrio e bom 
diálogo. “Gostaria de deixar aqui a nossa 
mensagem de respeito a todos os nossos 360 
desembargadores do Estado. Não é simples 
administrar o Poder Judiciário do Estado de 

o sistema. Para o homem comum, o homem 
do povo, não há uma distinção clara entre as 
figuras do juiz, do promotor, do defensor, do 
advogado. Quando qualquer deles falha, todo 
o sistema sofre o desprestígio do fracasso. 
Estamos todos, juízes, membros do ministé-
rio público, advogados e defensores amarra-
dos ao mesmo destino”, afirmou. 

Representando sua classe, o presidente 
da seccional paulista da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB-SP), Caio Augusto Silva 
dos Santos, falou na sequência. “Quero fazer 
o registro da importância de ocasiões como 
esta, quando todos os poderes constituí-
dos estão presentes a prestigiar o início de 
uma jornada administrativa tão importante 
para o nosso Estado e nossa Nação”, decla-
rou. Mencionando o momento singular que 
vive o País no âmbito político-econômico, o 
advogado reforçou a disposição de contribuir 
para a pacificação social. “Sabemos quantas 
são as pressões que recaem sobre as auto-
ridades em missões de pacificação do con-
vívio social, mas temos a absoluta certeza 
que cada um desses homens públicos cum-
pre com destemor suas respectivas missões. 
Não obstante, estas tenham início em pontos 
diferentes, todas elas recaem para o mesmo 

São Paulo, o maior poder judiciário estadual do Brasil. 
Sabemos dos desafios que Vossa Excelência terá pela 
frente em sua gestão, mas tenha a certeza de que o 
Poder Legislativo sempre estará ao seu lado na busca 
da solução, na busca do bom diálogo e do equilíbrio”, 
disse o Deputado.

Também destacando a complexidade do Judiciá-
rio paulista, o Presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
Ministro Dias Toffoli mencionou as boas recordações 
da sede do TJSP, quando de seus primeiros anos de 
vida profissional na advocacia. “Além de celebrar 146 
anos de existência, esta Corte comemora um recorde 
de produtividade: foram cinco milhões de processos 
julgados no primeiro grau apenas em 2019”, infor-
mou. O Ministro ressaltou ainda que os resultados 
experimentados pelo TJSP são motivo de orgulho e 
granjeiam o respeito de toda a magistratura nacional. 

para o homem comum, o 
homem do povo, não há uma 
distinção clara entre as 
figuras do juiz, do promotor, 
do defensor, do advogado. 
Quando qualquer deles 
falha, todo o sistema sofre 
o desprestígio do fracasso” 
desembargador Francisco  

eduardo loureiro
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“Esses avanços evidenciam as boas práti-
cas e as políticas de gestão e de aprimora-
mento para o incremento da eficiência e da 
celeridade judiciais. Por essa razão, saúdo 
as gestões passadas e, agora, em especial, o 
atual Presidente, Desembargador Geraldo 
Francisco Pinheiro Franco pelo compro-
misso que tem assumido no investimento 
e no apoio a uma gestão e uma jurisdição 
mais eficiente e mais célere, em um País 
continental como o Brasil”, afirmou, men-
cionando a importância dos tribunais res-
peitarem as peculiaridades regionais, regra 
também adotada pelo CNJ. “A presente sole-
nidade também é momento de reafirmar a 
importância de todo o Poder Judiciário para 
o progresso do País e o avanço da democra-
cia. Cabe ao Judiciário pacificar os conflitos 
que surgem no seio da sociedade, fazendo 
valer a vontade soberana do povo brasi-
leiro, cristalizada nas leis aprovadas e na 
Constituição da República. Os magistrados 
brasileiros são os defensores dos direitos 
e das garantias fundamentais, das liberda-
des públicas, da livre expressão e da mani-
festação dos direitos da minoria. Enfim, da 
dignidade da pessoa humana. Devemos ter 
orgulho do nosso Poder Judiciário, um dos 

Prestes a celebrar 150 anos de criação, o TJSP é a 
maior corte estadual do País em número de processos. 
De acordo com dados publicados no Anuário da Jus-
tiça São Paulo 2019, a primeira instância da Justiça 
paulista soma 2.100 magistrados na ativa, 45 mil ser-
vidores e 1.745 unidades judiciárias em 320 comarcas. 
Dentre os tribunais estaduais de grande porte do País, 
que atendem juntos a 51% da população brasileira em 
uma área que concentra 65% do Produto Interno Bruto 
(PIB), o TJSP foi o que apresentou o maior crescimento 
no índice de produtividade na primeira instância entre 
2016 e 2017, de acordo com os números publicados pelo 
CNJ nos relatórios Justiça em Números dos últimos 
dois anos. A corte também conseguiu elevar o Índice 
de Atendimento à Demanda, que compara o número 
de novos casos ao de processos baixados, a 120,6%, 
segundo a Corregedoria do Tribunal. Esses resulta-
dos são fruto do empenho do TJSP em buscar contí-
nua melhoria dos serviços que presta à população. Dar 
prosseguimento à superação dos desafios aí embutidos 
será a missão do desembargador Geraldo Francisco 
Pinheiro Franco, que falou com exclusividade à Revista 
Justiça & Cidadania. 

mais produtivos do mundo, e que avança 
continuamente em eficiência, celeridade e 
pontualidade com alta produtividade. O Tri-
bunal de Justiça do Estado de São Paulo é 
um exemplo disso”, declarou Toffoli.

De acordo com o Governador de São 
Paulo, João Doria Junior, os empossados 
estão preparados para superar o desafio 
de liderar a Justiça de um Estado com 46 
milhões de habitantes, o que definiu como 
“uma nação dentro de uma nação”. O Gover-
nador também fez referência à importância 
dos três poderes estarem reunidos na ceri-
mônia, demonstrando que estão “absoluta-
mente sintonizados”. Os três poderes de São 
Paulo têm o dever e a obrigação de defender 
a democracia. Viva o Tribunal, viva a Justiça, 
viva a democracia!”, finalizou.

Encerrando a solenidade, o Presidente 
Pinheiro Franco fez um pronunciamento no 
qual também enfatizou a perfeita harmonia 
entre os Poderes, “cuja independência jamais 
foi maculada sequer pelo pensamento de 
quaisquer interferências. Vivemos em equi-
líbrio, mesmo quando há divergência de 
ideias. É assim que a democracia se forta-
lece”. O Presidente também mencionou que 
“o Poder Judiciário retoma o fio e o ritmo de 
seus trabalhos regulares, ainda que, na ver-
dade, o recesso legal não tenha interrompido 
suas atividades administrativas e jurisdi-
cionais. Esta é uma sessão tradicional, que 
retrata, na essência, o respeito da Corte ao 
cidadão, a quem presta contas”, declarou o 
Desembargador.

Também prestigiaram a cerimônia 
autoridades máximas das Forças Armadas; 
integrantes do Legislativo; os ex-presiden-
tes do TJSP desembargadores José Renato 
Nalini, Paulo Dimas Debellis Mascaretti 
e Manoel de Queiroz Pereira Calças; e o 
Defensor-Público Geral de São Paulo, Davi 
Eduardo Depiné Filho. Estiveram presen-
tes, ainda, conselheiros do CNJ, represen-
tantes dos tribunais Federal, do Trabalho e 
Eleitoral de São Paulo, e representantes de 
entidades de classe. 

rjc: qual será o principal foco de sua gestão e, neste 

escopo, qual será a prioridade da nova administração?

desembargador pinheiro Franco – O Tribunal de 
Justiça de São Paulo tem sua atividade alicerçada 
em um dos maiores e mais modernos parques tecno-
lógicos e nossa missão é continuar investindo para 
que a Justiça seja cada vez mais eficiente e acessível 
ao cidadão. O foco desta gestão é robustecer a segu-
rança da informação e tornar a utilização de robôs e 
ferramentas baseadas em inteligência artificial algo 
intrínseco à atividade jurisdicional em todas as esferas 
de competência. Temos a convicção de que é possível 
dar aos magistrados e servidores ferramentas que 
potencializem o trabalho realizado, com incremento 
de qualidade. Trilharemos o caminho da natural e 
segura evolução de nossos sistemas, sem sobressal-
tos ao público interno ou aos usuários dos serviços da 
Justiça. Os advogados, membros do Ministério Público 
e da Defensoria Pública terão ainda mais facilidade em 
operar nosso portal de peticionamento eletrônico, ao 
passo em que magistrados e servidores trabalharão 
em um ambiente mais intuitivo. Faremos utilização 
de recursos em nuvem de maneira gradual, segura 
e planejada, a partir de uma abordagem bifronte, 
calcada na segurança e no melhor emprego dos recur-
sos públicos. Nossa visão é que esse ganho qualita-
tivo alcançado que seja efetivamente reconhecido 
pelo destinatário de nossa atividade, o jurisdicionado.  

qual será o mote do trabalho no dia a dia da 

corte, na sede do tribunal e em todas as unidades 

judiciais?

desembargador pinheiro Franco – Vamos traba-
lhar pelo bem-estar e saúde dos magistrados e servi-
dores.  Buscar, sempre, a eficiência da tecnologia da 
informação, estabelecendo o treinamento como fator 
importante.   É preciso buscar a melhoria de alguns 
prédios de fóruns, muitos deles em má situação, 
sem esquecer a manutenção do Palácio da Justiça. A 
definição do planejamento estratégico 2021-2026, 

EntREviStA

o novo prESidEntE do maior tribunal dE juStiça do braSil 
além de celebrar 146 
anos de existência, 
esta corte comemora 
um recorde de 
produtividade: foram 
cinco milhões de 
processos julgados no 
primeiro grau apenas 
em 2019” 

Ministro Dias Toffoli
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fundado em diagnósticos e estatísticas, é de 
absoluta importância para o norte da Corte. Na 
gestão das pessoas, a preocupação é de inovar, 
capacitar e valorizar, adotando designações 
paradigmas, tanto quanto possível. Vamos ter 
um olhar atento sobre licitações e contratos, 
buscando aplicar o dinheiro público com muita 
responsabilidade e eficiência. Vamos ampliar 
as Unidades de Processamento Judicial, com 
implantação de 100% do projeto no Fórum João 
Mendes Júnior, na competência cível e, oportu-
namente, vamos expandir pelo estado, observa-
dos estudos e limites orçamentários.

quais serão as iniciativas e medidas adotadas 

para fazer frente aos desafios impostos à  

justiça paulista?

desembargador pinheiro Franco – Para fazer 
frente ao elevado número de demandas que 
aportam todos os dias no Poder Judiciário de São 
Paulo, iremos voltar nossos esforços para a capa-
citação, em especial de nossos servidores. Igual-
mente para o desenvolvimento e uso de novas 
ferramentas de tecnologia, merecendo destaque 
a importante atuação de robôs. A especialização, 
outrossim, proporciona ganho de eficiência e 
produtividade, a exemplo da instalação das  varas 
de Crimes Tributários, Organização Criminosa e 
Lavagem de Bens e Valores. A continuidade do 
projeto “Cartório do Futuro”, que proporciona um 
melhor aproveitamento dos recursos humanos e 
mais adequada utilização do espaço físico dispo-
nível, é outro ponto importante. Dentro desse 
quadro, a reformulação do modo de trabalho 
das unidades cartorárias, reafirmo, resultou em 
uma melhor utilização das rotinas de automação 
do processo eletrônico, trazendo maior rendi-
mento e melhor utilização dos recursos humanos 
disponíveis. O exitoso saneamento das bases de 
dados, enquanto ocupei a Corregedoria Geral de 
Justiça, foi uma ação que nos permite ter mais 
confiabilidade em nossos indicadores de modo a 
gerenciar melhor alocação de recursos humanos 
e tecnológicos. A consolidação dos resultados 
dessa completa reformulação da atividade juris-
dicional nos legitima, neste momento, a voltar 
nosso olhar para novas tecnologias, buscando a 

inovação com absoluta responsabilidade. Não 
se perca de vista que a transformação digital 
que o TJSP empreendeu na última década, 
com a unificação de sistemas processuais e 
o peticionamento exclusivamente eletrônico, 
assim como o investimento em capacitação 
de magistrados e servidores foram os fatores 
mais efetivos no incremento de produtivi-
dade.

o que o senhor poderia mencionar em 

relação às ações de cunho social, ambiental 

e voltadas à inclusão? 

desembargador pinheiro Franco – A ideia 
central é fomentar inclusão e diversidade sob 
todos os aspectos. Acessibilidade a pessoas 
com deficiência é área em que ainda há 
muito espaço para aprimoramento, embora 
dependa de questões orçamentárias. Campa-
nhas de reforço à igualdade de gênero e de 
combate a preconceitos como os de raça, por 
exemplo, também já estão em andamento. A 
preocupação ambiental segue sendo de total 
relevo, com a redução paulatina do uso de 
papel e de copos plásticos. Há, ainda, inicia-
tivas voltadas a frear a violência doméstica 
contra mulheres e, por fim, o trabalho na 
área da infância e da juventude, como os 
projetos “Adote um ‘Boa Noite!’” e “Trampo 
Justo”, que deram ao Tribunal de Justiça o 
bicampeonato do Prêmio Innovare, nas duas 
últimas edições (2018 e 2019).

além de vir de uma família de magistrados, 

o senhor iniciou na magistratura em 1981, 

tendo passado por diferentes comarcas no 

interior do estado. como enxerga este novo 

desafio em sua carreira?

desembargador pinheiro Franco – Como 
disse na sessão de Abertura do Ano Judiciário, 
se de um lado tomar assento na cadeira que 
um dia foi ocupada por meu pai é motivo de 
orgulho e de emoção, por outro representa 
um desafio, esperando honrar seu nome e 
trajetória. Em comum, além de muitas coisas, 
temos o amor pela magistratura paulista, seus 
magistrados e seus servidores.

cAPA
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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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 JOSé GERAlDO DA FOnSEcA 

Membro do Conselho Editorial

Desembargador Federal do Trabalho (aposentado)

1. introdução

Como todo contrato civil o contrato individual 
de trabalho é um negócio jurídico bilateral no 
qual, em tese, há simetria de direitos e deve-

res entre os contratantes. Para a CLT, se não houver 
cláusula restringindo esta ou aquela atividade ou 
prova de que certa atividade não podia ser exigida do 
empregado, entende-se que o trabalhador se obrigou a 
todo e qualquer serviço compatível com sua condição 
pessoal1. Uma das particularidades do contrato indi-
vidual de trabalho é esta: não ter conteúdo específico 
e resumir uma obrigação de fazer2. Essa obrigação de 
fazer é definida, de um lado, por um punhado de cláu-
sulas livremente estipuladas pelas partes3 e, de outro, 
por leis que disciplinam as questões de ordem pública, 
estabelecendo um conteúdo mínimo abaixo do qual as 
partes não podem transigir4. 

No rol de regras gerais do contrato de trabalho 
sobre as quais as partes podem dispor, certas empresas 
costumam embutir cláusulas que contêm alguma regu-
lação especial e que restringem a atuação do empre-
gado até mesmo após o fim da relação de emprego. Sua 
validade é discutível. O intuito dessas cláusulas quase 
sempre é preservar segredos do negócio, recuperar 
capital investido na capacitação de altos empregados ou 
simplesmente impedir que o concorrente coopte mão 
de obra qualificada. Dentre essas, as mais comuns são 
aquelas que impedem o trabalhador de se reempregar 
em empresa congênere por um certo tempo após deixar 
o último emprego; as que obrigam o empregado a per-
manecer na empresa durante a execução de um projeto 
ou após a conclusão de curso de capacitação pago pela 

cláuSulaS ESpEciaiS do 
contrato dE trabalho

DiREitO DO tRABAlhO

empresa; as de não cooptar colegas ou clien-
tes da antiga empresa caso se reempregue 
em empresa concorrente; as de não revelar 
segredos de negócio ou não concorrer com os 
antigos patrões. 

Como sua discussão não é frequente no foro, 
a jurisprudência é escassa e a doutrina ainda 
controverte sobre muitos pontos relevantes.

2. boa-fé objetiva 
 Em todos os momentos do contrato de 

trabalho exige-se que empregados e patrões 
se comportem com lealdade, ética e boa-fé. 
Boa-fé e ética são as duas faces de uma só 
moeda. O conceito de boa-fé se extrai do de 
dolo. Dolo é o oposto de boa-fé. Se a boa-fé, que 
é a consciência de não agir ilicitamente, exclui 
o dolo, segue-se que o dolo outra coisa não é 
senão o agir com a consciência da ilicitude da 
ação. Fala-se, atualmente, de boa-fé objetiva. 
Na boa-fé objetiva não se trata mais de um 
estado anímico, de consciência, daquela sen-
sação da pessoa de que basta agir dentro do 
seu direito para confirmar a sua boa intenção. 
A boa-fé objetiva é uma conduta apartada das 
intenções íntimas do contratante. Exige um 
comportamento comprometido com os prin-
cípios de lealdade, honestidade e colaboração 
a fim de que ambos os contratantes alcancem 
os fins pretendidos. Numa palavra, para a boa-
fé objetiva não basta a ausência da intenção 

de prejudicar. É preciso correttezza (lealdade), 
isto é, o concurso de ambos os contratan-
tes para que o contrato se perfaça sem que 
nenhum dos dois se prejudique ou se onere 
além do normalmente esperado. 

O que distingue a boa-fé subjetiva da 
objetiva é que, na primeira – subjetiva – o 
agente se conforma com a suposição de que 
não está prejudicando ninguém porque está 
no seu direito de agir, ao passo que, na outra 
– objetiva – o agente se obriga não apenas 
a agir dentro do seu direito, mas agir de tal 
modo que o exercício do seu direto não pre-
judique ou impossibilite o cumprimento da 
obrigação contratada. Mais que isso: na boa-
fé objetiva, uma parte tem o dever de colabo-
rar para que o direito do outra se realize.

O empregado que aceita a inclusão de 
uma cláusula restritiva de sua autonomia na 
execução do contrato de trabalho deve estar 
ciente de que deve respeitá-la e de que não 
basta agir no limite do seu direito, mas que 
deve concorrer para que o direito da empresa 
também seja satisfeito. A empresa, de sua vez, 
deve informar ao empregado a extensão das 
cláusulas especiais e os riscos de seu descum-
primento5, inclusive na esfera penal. 

3. venire contra factum proprium 
A expressão latina nemo potest venire con-

tra factum proprium significa ninguém pode 
contravir o próprio fato, isto é, dizer uma 
coisa, combinar uma coisa a ponto de des-
pertar na outra uma expectativa legítima e, 
sem razão justa, comportar-se de modo dife-
rente. Isso se aplica a todas as situações da 
vida civil, em especial em matéria de con-
tratos. Com a proibição do comportamento 
contraditório não se quer anular a liberdade 
de mudar de opinião, mas neutralizá-la, sem-
pre que esse segundo comportamento puder 
causar prejuízo a quem tenha confiado na 
manutenção do comportamento inicial. 
Proibir o comportamento contraditório não 
é limitar o direito subjetivo que cada um tem 
de realizar o negócio jurídico como melhor 
lhe aprouver, mas tutelar a confiança e a 

boa-fé objetiva daquele que contratou com o outro e 
supôs que, no interesse de ambos, o comportamento 
inicial no qual depositou sua confiança legítima não 
seria alterado sem razão relevante. Quando uma parte 
celebra com outra determinado contrato, cria para ela 
uma expectativa legítima de que as coisas caminha-
rão como combinado. Romper essa expectativa legí-
tima sem razão justa é agir contra a boa-fé objetiva e 
comportar-se contraditoriamente.  O empregado não 
pode aceitar uma cláusula especial que limita a sua 
autonomia no contrato de trabalho e depois contra-
vir o próprio fato descumprindo-a ou judicializando a 
questão alegando que não a conhecia, não a aceita ou 
não sabia o que estava contratando. Ao aderir ao pacto 
adjeto que contém essa cláusula acessória, o empre-
gado cria na empresa a expectativa legítima de que 
vai honrá-la, e essa expectativa não pode ser quebrada 
sem razão justa. 
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4. cláusulas especiais do contrato indivi-
dual de trabalho

A CLT reputa inválida qualquer cláusula 
que tenha por objetivo desvirtuar, impedir ou 
fraudar a sua aplicação6. Logo, desde que não 
agridam o caráter tuitivo da legislação traba-
lhista, patrões e empregados podem pactuar 
qualquer coisa no curso do contrato de tra-
balho7. 

Em princípio, toda cláusula restritiva do 
direito ao trabalho é nula porque o direito de 
trabalhar é uma das garantias constitucio-
nais no Direito brasileiro8. Na maioria dos 
casos, as regras especiais sobrepostas por 
vontade das partes ao contrato individual de 
trabalho procuram preservar a confidencia-
lidade dos negócios, dificultando o tráfico de 
informação depois que o empregado deixa a 
empresa. Quando esse é o objetivo, as cláu-
sulas proíbem ou restringem a possibilidade 
de que o trabalhador se reempregue em 
empresas congêneres em um determinado 
raio ou durante certo tempo, seja em função 
idêntica à ocupada no emprego anterior ou 
noutra em que o conhecimento adquirido 
possa ser utilizado, no todo ou em parte, 
nas novas funções. Pode ocorrer, ainda, que 
uma cláusula desse tipo tenha como finali-
dade obrigar o empregado a permanecer no 
emprego durante a execução de algum pro-
jeto de interesse estratégico do negócio. E, 
mais comumente, que o trabalhador perma-
neça na empresa durante certo tempo após 
conclusão de curso de capacitação, como 
forma de indenizar o valor despendido no 
seu aprimoramento. 

Essas cláusulas completam o conjunto 
normativo que disciplina a vida do trabalha-
dor na empresa. Como são normas restriti-
vas – e em geral voltadas para a proteção da 
empresa – é preciso verificar em cada caso 
se a adesão do empregado ao seu conte-
údo ético lhe é benéfica ou potencialmente 
danosa. 

Vejamos algumas dessas cláusulas:

4.1.Cláusula de Raio
Dentre as regras especiais das quais as partes 

podem lançar mão nos contratos individuais de tra-
balho, a “cláusula de raio” é, seguramente, a menos 
comum. Consiste na possibilidade — em tese — de 
que a empresa possa exigir, por contrato, que deter-
minado empregado se abstenha de se reempregar em 
empresa concorrente em uma distância determinada, 
chamada “raio”, evitando, com isso, que o seu talento 
particular, expertise ou carisma possam influenciar 
no fluxo de vendas ou no nível de competitividade do 
antigo empregador. Embora seja um tipo de cláusula 
muito comum entre lojistas de shopping centers para 
evitar a concorrência direta no mesmo espaço físico, 
boa parte da doutrina entende que fere o direito de 
livre concorrência9. Aplicada às relações de trabalho, 
para alguns essa cláusula seria de constitucionalidade 
discutível porque agrediria o trabalho como um valor 
social10 e o direito ao trabalho como garantia da digni-
dade da pessoa humana11. A pecha de “inconstituciona-
lidade” dessa cláusula me parece exagero porque é, na 
verdade, a mesma cláusula de não concorrência vista 
sob um outro aspecto. O que me parece relevante é que 
esse “raio” dentro do qual o reemprego está proibido 
seja fixado de modo razoável e não impeça o empre-
gado de exercer seu direito ao trabalho. Ainda aqui, a 
razoabilidade do diâmetro desse raio deve ser verifi-
cada caso a caso. 

4.2.Cláusula de Permanência ou Fidelização   compul-
sória

O capital humano é a parte mais valiosa do ativo 
de uma empresa. Embora o patrão não esteja por lei 
obrigado a investir na capacitação do empregado, é 
compreensível que, se o fizer, terá todo interesse em 
mantê-lo a seu serviço pelo maior tempo possível. É 
admissível que possa se cercar de cuidados mínimos 
para evitar que a saída de um alto empregado faci-
lite o tráfico de informação ao concorrente. Em con-
trapartida, é razoável supor que o investimento feito 
pela empresa na formação de um empregado deve ser 
ressarcido se esse empregado se desliga do emprego 
tão logo conclui a capacitação e passa a trabalhar no 
concorrente. Um dos modos pelos quais as empresas 
procuram recuperar minimamente o investimento nos 

empregados, ou dificultar o tráfico de infor-
mação para a concorrência, é a estipulação 
de cláusula de permanência ou fidelização 
compulsória. Essa cláusula permite que a 
empresa exija do empregado a permanência 
no emprego enquanto se executa um projeto 
de excepcional interesse do negócio, ou por 
determinado tempo após a conclusão de um 
curso de capacitação, a fim de que o investi-
mento feito possa, teoricamente, ser devol-
vido em forma de trabalho mais qualificado. 
A esse tempo de permanência compulsória 
dá-se o nome de “pedágio” ou “carência”. A 
CLT não contém regra específica discipli-
nando essa questão. É preciso recorrer à 
legislação comparada12. 

O art.21 do Estatuto dos Trabalhadores 
da Espanha, diz:

“Artículo 21. Pacto de no concurrencia y de 
permanencia en la empresa.
1. No podrá efectuarse la prestación labo-
ral de un trabajador para diversos empre-
sarios cuando se estime concurrencia 
desleal o cuando se pacte la plena dedica-
ción mediante compensación económica 
expresa, en los términos que al efecto se 
convengan.
2. El pacto de no competencia para des-
pués de extinguido el contrato de trabajo, 
que no podrá tener una duración supe-
rior a dos años para los técnicos y de seis 
meses para los demás trabajadores, sólo 
será válido si concurren los requisitos 
siguientes:
a) que el empresario tenga un efectivo 
interés industrial o comercial en ello, y
b) que se satisfaga al trabajador una 
compensación económica adecuada.
3. En el supuesto de compensación eco-
nómica por la plena dedicación, el traba-
jador podrá rescindir el acuerdo y recupe-
rar su libertad de trabajo en otro empleo, 
comunicándolo por escrito al empresario 
con un preaviso de 30 días, perdiéndose 
en este caso la compensación económica 

u otros derechos vinculados a la plena dedicación.
4. Cuando el trabajador haya recibido una especializa-
ción profesional con cargo al empresario para poner en 
marcha proyectos determinados o realizar un trabajo 
específico, podrá pactarse entre ambos la permanencia 
en dicha empresa durante cierto tiempo. El acuerdo no 
será de duración superior a dos años y se formalizará 
siempre por escrito. Si el trabajador abandona el tra-
bajo antes del plazo, el empresario tendrá derecho a 
una indemnización de daños y perjuicios.

Por sua vez, o art.137 do Código do Trabalho de Por-
tugal13, diz:

“Artigo 137  
Pacto de permanência:
 1 – As partes podem convencionar que o trabalha-
dor se obriga a não denunciar o contrato de traba-
lho, por um período não superior a três anos, como 
compensação ao empregador por despesas avulta-
das feitas com a sua formação profissional.
  2 – O trabalhador pode desobrigar-se do cum-
primento do acordo previsto no número anterior 
mediante pagamento do montante correspondente 
às despesas nele referidas”.

A cláusula de permanência é válida desde que o 
“pedágio” ou “carência” seja razoável. Como não há lei 
no Brasil disciplinando esses pontos, a duração razo-
ável de um período de “carência” ou “pedágio” após a 
conclusão de um curso de capacitação poderia ser, por 
exemplo, o tempo de duração do curso de reciclagem 
ou capacitação, isto é, a cláusula poderia exigir a per-
manência do empregado na empresa por um tempo 
equivalente ao da duração do próprio curso de aperfei-
çoamento ou especialização. 

4.3. Cláusula de não concorrência
O Brasil não tem lei específica proibindo o empregado 

de trabalhar em empresa concorrente após desfeito o vín-
culo de emprego anterior, mas a lei estrangeira pode ser 
aplicada por analogia14. O art. 146 do Código de Trabalho 
português admite cláusula de não concorrência, desde 
que a proibição não exceda dois anos, prorrogável por 
um ano se a função for de confiança. Exige, ainda, que a 
cláusula seja contratada por escrito e que preveja uma 
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compensação financeira para o empregado ao 
término do contrato de trabalho. O art. 21.2 
do Estatuto dos Trabalhadores da Espanha 
também admite esse tipo de cláusula se hou-
ver prova de um interesse comercial do patrão 
a ser protegido. O período de abstenção não 
pode exceder dois anos (para trabalhadores 
técnicos) e seis meses (para os trabalhadores 
em geral). Exige-se pagamento de uma com-
pensação econômica adequada ao trabalhador, 
que pode ser fixada livremente entre as partes. 

A doutrina brasileira aceita a cláusula de 
não concorrência se o tempo de abstenção do 
trabalhador for “razoável” e expressamente 
delimitado. Os limites desse “tempo razoável” 
variam. A doutrina também recomenda que 
a proibição seja circunscrita a certo espaço 
geográfico para não inviabilizar o reemprego 
do trabalhador ou obrigá-lo a se deslocar para 
lugar distante de sua residência. 

Todas as legislações estrangeiras que 
admitem a cláusula proibitiva de trabalho 
em empresa concorrente querem evitar a 
concorrência desleal. No Brasil, sempre que 
se discute a validade da cláusula de não con-
corrência se fala no art. 482, “c”, da CLT, o que 
é um erro. O art. 482, “c”, da CLT não trata de 
não concorrência. Ali está dito que a negocia-
ção habitual constitui justa causa para a res-
cisão do contrato de trabalho, por falta grave 
do empregado, sempre que (1o) não tiver sido 
autorizada pelo patrão; (2o) houver prejuízo 
ao serviço; ou (3o) caracterizar concorrência 
desleal para com a empresa do patrão. A fidú-
cia (confiança) entre patrão e empregado é a 
base ética do contrato de trabalho. Quando 
qualquer das partes quebra essa confiança, 
o contrato de trabalho se desfaz. É claro que 
o empregado não pode concorrer com o seu 
empregador enquanto o contrato de trabalho 
está em vigor porque isso quebra a confiança 
entre as partes. Na letra “c” do art .482 da 
CLT, normalmente invocada quando se exa-
mina a licitude da cláusula de não concorrên-
cia, a falta estudada é a negociação habitual 
que não foi autorizada pelo patrão e preju-
dica o serviço ou concorre de modo desleal 

com a empresa na qual o empregado trabalha. Ou seja: 
uma falta cometida enquanto o contrato de trabalho 
está em vigor. Mesmo assim, não é qualquer negocia-
ção habitual, mas somente aquela que constitua con-
corrência com a empresa do patrão ou seja prejudicial 
ao serviço. Se a negociação habitual não prejudica o 
serviço ou não concorre com atividade do patrão, não 
há falta grave. A expressão “negociação habitual“ está 
na lei em sentido amplo. Refere-se a qualquer atividade 
do empregado, e não apenas àquela ligada ao comér-
cio. Pode ser praticada no local do serviço ou fora 
dele. É o caso, por exemplo, da empregada que, além 
do serviço habitual na empresa, faz manicura na vizi-
nhança, revende produtos de limpeza ou de toucador. 
Mesmo aquela atividade caritativa ou religiosa pode 
vir a caracterizar um tipo de “negociação habitual” se 
provados (1o) a falta de autorização do patrão e (2o) o 
prejuízo ao serviço. Se uma empregada presta serviço 
comunitário ou participa de atividades religiosas e 
usa o telefone da empresa do patrão para estabelecer 
os vínculos entre outros partícipes dessas atividades 
ou marcar reuniões, discutir projetos, arrecadar ali-
mentos, programar cultos, seminários ou retiros, por 
exemplo, e isso vier a comprometer a regularidade do 
serviço, pode configurar negociação habitual se não 
tiver sido autorizada pelo patrão. O intuito de lucro 
não é elemento determinante.

Quem admite a validade da cláusula de não concor-
rência no contrato de trabalho deve considerar que é 
imprescindível fixar um prazo máximo para a proibi-
ção de que o empregado se reempregue na empresa 
concorrente, que pode ser de até dois anos, como está 
na lei estrangeira. A cláusula de não concorrência deve 
ser obrigatoriamente escrita. A área geográfica em 
que o reemprego na concorrência é proibido deve ser 
expressamente definida e não pode inviabilizar total-
mente a recolocação do empregado nem lhe impor 
custo excessivo com mudança de domicílio ou via-
gens. Por fim, deve ser assegurada ao trabalhador uma 
indenização compensatória nunca inferior a 24 vezes 
o valor da maior remuneração recebida na empresa, 
acrescida de juros de mora e de correção monetária do 
período de inatividade compulsória.

4.4. Cláusula de não recrutamento
Por meio da cláusula de não recrutamento a 

empresa proíbe ao empregado recrutar seus clientes 
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ou empregados após o fim do contrato de 
trabalho. O objetivo é evitar desvio de clien-
tela ou cooptação de staff treinado e com 
amplo conhecimento do mercado. Em prin-
cípio, não há ilegalidade porque se trata de 
imposição de obrigação de não fazer que em 
nada prejudica o ex-empregado e preserva os 
interesses da empresa. Assim como as outras 
cláusulas que impõem inação do empregado, 
é preciso que essa proibição de recrutar seja 
delimitada no tempo.

4.5. cláusula de exclusividade
Exclusividade não é pressuposto da configu-
ração do contrato de trabalho. Desde que haja 
compatibilidade de horários, o empregado 
pode estabelecer tantas relações de emprego 
quantos forem os horários disponíveis. Pode 
ocorrer que em razão do tipo de trabalho 
desenvolvido na empresa seja do interesse do 
empregador que o empregado não estabeleça 
outra relação de emprego durante o contrato, 
ainda que haja disponibilidade de tempo. Em 
tese, a cláusula de exclusividade será válida 
se se limitar a proibir uma segunda relação de 
emprego na constância do contrato de traba-
lho apenas com empresa concorrente ou com 
outra que, embora não concorrente, possa se 
aproveitar de informações confidenciais que 
esse empregado possa ter obtido em razão do 
seu trabalho. Não será lícita se proibir, gene-
ricamente, o exercício de qualquer trabalho. 
 
4.6. Cláusula de sigilo ou confidencialidade 

Embora sigilo e confidencialidade sejam 
comportamentos exigíveis em qualquer rela-
ção entre pessoas porque decorrem normal-
mente da eticidade e da boa-fé que permeiam 
os contratos, especialmente os de trabalho, 
é possível que conste de cláusulas específi-
cas dos contratos de trabalho a necessidade 
de sigilo, especialmente se objeto social do 
empregador os exige como regra de mercado. 
Não se proíbe o emprego em outra empresa, 
ainda que concorrente, mas a revelação dos 
segredos que o empregado eventualmente 
detenha em razão do ofício15

5. cláusula penal
 Agir de boa-fé é agir sem dolo, sem intenção de 

prejudicar. Boa-fé objetiva é uma regra ética que per-
meia qualquer contrato. Não se trata mais da boa-fé 
subjetiva como um estado anímico, de consciência. 
O empregado que adere a um contrato de trabalho 
contendo uma cláusula especial aceita essa capi-
tis deminutio na liberdade de contratar e implicita-
mente admite que o seu descumprimento poderá lhe 
acarretar alguma sanção. A CLT não prevê nenhuma 
sanção para essas possíveis infrações, mas permite 
a aplicação subsidiária da legislação extravagante16. 
Assim, são aplicáveis os arts. 408 e 409 do Código 
Civil. A quebra do dever de sigilo de empresa pode 
ir além de uma simples infração contratual e cons-
tituir crime. Nos casos de fidelização compulsória, a 
cláusula penal mais corriqueira é a que prevê a pos-
sibilidade de a empresa exigir do empregado, no ato 
da rescisão do contrato de trabalho, a restituição de 
todo o valor investido na sua preparação. Essa reten-
ção somente será possível quando a iniciativa de 
romper o contrato nesse “período de carência” tiver 
partido do empregado ou quando este tiver dado 
causa para o rompimento da relação de emprego, por 
falta grave17. Nos casos em que a decisão de romper o 
contrato de trabalho é da empresa, ou nos casos em 
que o empregador comete falta grave para a resci-
são do contrato de trabalho18, o desconto não é lícito. 
Quanto aos limites desses descontos, a doutrina é 
dividida. Para uns, todo o valor investido na prepara-
ção do empregado pode ser compensado no recibo de 
rescisão. Para outros, somente será possível reter até 
o equivalente a um mês de remuneração do empre-
gado na empresa19 porque o restante é considerado 
dívida civil que deve ser cobrada em reconvenção ou 
mesmo em ação de repetição de indébito, na jurisdi-
ção comum. Não há base legal em se exigir do empre-
gado a devolução em dobro da quantia despendida 
na sua capacitação porque se trata de uma cláusula 
penal e o Código Civil brasileiro diz que o valor da 
cláusula penal não pode exceder o valor da obrigação 
principal20. O juiz pode reduzir o valor da astreinte se 
a obrigação tiver sido parcialmente cumprida pelo 
empregado ou se a penalidade for manifestamente 
excessiva21. Se houver culpa recíproca para a termi-
nação do contrato de trabalho, o juiz reduzirá a inde-
nização à metade22.
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6. conclusão
Em princípio, patrões e empregados são 

livres para definir as cláusulas que rege-
rão direitos e deveres de um e de outro em 
um contrato de trabalho, desde que respei-
tem o caráter tuitivo da CLT e da legislação 
extravagante. Para a CLT, se os contratan-
tes não estabelecem restrições de trabalho, 
entende-se que o trabalhador se obrigou a 
todo e qualquer serviço compatível com sua 
condição pessoal. De acordo com a atividade 
da empresa ou da função a ser ocupada pelo 
empregado pode haver necessidade de cláu-
sulas especiais que restrinjam a liberdade 
de contratar, na constância do contrato de 
trabalho ou mesmo após cessada a relação 
de emprego. Em geral, essas cláusulas espe-
ciais que criam uma capitis deminutio na vida 
do trabalhador têm como objetivo reter o 
empregado até a execução de certo projeto 
ou mantê-lo fora do mercado por um certo 
tempo após a extinção do contrato de traba-
lho para evitar que o conhecimento técnico 
obtido na empresa da qual está se desligando 
seja transferido para a nova empresa, ou para 
obrigá-lo a indenizá-la pelos custos dos cur-
sos de capacitação ou especialização. Como 
a discussão dessas cláusulas não é frequente 
nos processos que tramitam na Justiça do 
Trabalho, a jurisprudência é pouca e a dou-
trina ainda insegura. O Direito brasileiro 
não disciplina essas cláusulas e é preciso 
sempre estar atento ao que diz a doutrina 
estrangeira. Toda cláusula que impeça o tra-
balhador de se reempregar em uma empresa 
concorrente deve definir o tempo em que 
isso pode ser exigido e fixar uma indeni-
zação compensatória para esse período de 
inação compulsória. Em regra, admite-se o 
prazo de até dois anos, como está nas legis-
lações espanhola e portuguesa. Para os casos 
em que a empresa exige a permanência do 
empregado no emprego após a conclusão de 
curso de capacitação, o razoável período de 
carência poderia ser o da própria duração do 
curso. Na inserção de uma cláusula com esse 
conteúdo as partes devem agir com lealdade, 

corretezza, transparência e boa-fé. O empregado não 
pode aceitar a imposição da cláusula, gerar na empresa 
uma expectativa legítima e depois desdizê-la sem 
razão justa, contravindo o próprio fato. Assim como a 
empresa é obrigada a indenizar o empregado se não 
cumpre o combinado, o empregado deve indenizá-la se 
se demitir do emprego na constância dessas cláusulas 
de permanência ou der motivo para a rescisão do con-
trato. As partes são livres para estabelecer as astrein-
tes, mas o juiz pode reduzí-las se a obrigação tiver sido 
parcialmente cumprida pelo empregado ou se a pena-
lidade for manifestamente excessiva. Se houver culpa 
recíproca para a terminação do contrato de trabalho, o 
juiz reduzirá a indenização à metade.
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Ministro do Superior Tribunal Militar

“Os soldados não são como os outros homens – eis a 
lição que aprendi de uma vida entre guerreiros”. Esta 
frase é do historiador britânico John Keegan, antigo 

mestre da Real Academia Militar de Sandhurts, na Inglaterra, 
autor do livro “Uma história da guerra”. A meu ver, traduz com 
perfeição a ideia sobre o profissional das armas. 

Únicos cidadãos com legitimidade constitucional para o uso 
letal da força, têm como dever o sacrifício da própria vida em 
prol da nação e dos seus concidadãos. Exercem a coragem como 
dever, o preparo permanente como condição inalienável da sua 
existência e o cumprimento da missão como objetivo. 
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A nova norma permite à JM aplicar toda a legis-
lação penal brasileira. Como exemplo, a lei de crimes 
hediondos em casos criminais a envolver militares 
como vítima. Nesse aspecto, a prática de disparos 
contra aeronave do Exército a configurar tentativa de 
homicídio contra a tripulação, poderá ser enquadrada 
como crime hediondo (Lei no 13.142/2015), insuscetível 
de indulto, com penas mais severas, cumprimento da 
pena em regime fechado, entre outras restrições. 

Outros exemplos importantes são os delitos de Tor-
tura, previsto na Lei 9.455/1997, também inserido no 
âmbito da Lei de Crimes Hediondos e de Abuso de Auto-
ridade (Lei no 4.898/1965), que antes da Lei no 13.491/2017, 
embora praticados por membros das Forças Armadas e 
auxiliares, eram julgados pela Justiça comum.

Algumas normas, por sua vez, em que pesem elen-
carem tipos com redação similar a do CPM, trazem ele-
mentos especiais referentes a determinado contexto. 
Cito o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Nesse caso, 
a doutrina ainda não é uníssona, mas se inclina pela 
aplicação do crime específico do CTB na Justiça Militar 
em detrimento daquele constante no codex castrense.

Acrescento a possibilidade de utilização da Lei de 
Organizações Criminosas (Lei no 12.850/2013) e do ins-
tituto da colaboração premiada, a qual já era admissível 
inclusive antes da entrada em vigor do novo diploma.

A alteração do artigo 9o do CPM criou a figura do 
“crime militar por extensão”, isto é, passou a caracte-
rizar como “crime militar” qualquer figura delituosa 
fora do CPM, mas assim considerada em face de certas 
condições em que for cometida. 

No modelo anterior, diversas condutas ilícitas, 
mesmo que praticadas em local sob administração mili-
tar ou contra ela, estavam excluídas da competência 
castrense, como por exemplo, crimes licitatórios previs-
tos na Lei no 8.666/1993 e crimes hediondos. Isto porque 
a JM só processava os crimes previstos no Código Penal 
Militar. Todos os demais, ainda que praticados por mili-
tar em função, contra integrante das FFAA ou contra a 
administração militar, recaíam na competência da Jus-
tiça ordinária comum ou Federal. 

Além da formidável expansão da definição de “crime 
militar” nas leis extravagantes e no Código Penal brasi-
leiro, o crime doloso contra a vida – homicídio doloso, 

praticado contra civil por militar nas condi-
ções de serviço, sai da competência da Justiça 
comum e do tribunal do júri e retorna à Justiça 
Militar da União – após a alteração que havia 
sido dada pela Lei no 9.266/1996, visando repri-
mir casos de confronto entre policiais militares 
e civis. No entanto, o STM jamais a aceitou, 
tendo declarado sua inconstitucionalidade. 
Segundo levantamento estatístico confiável, 
esse número em dez anos não ultrapassou seis 
casos.

Especificamente sobre a atual redação do 
art. 9o do CPM, quanto aos delitos supracitados, 
a nova norma revogou o parágrafo único do dis-
positivo e, em seu lugar, inseriu os §§ 1o e 2o. 

Da leitura do § 1o se observa que a regra 
geral inserida pela Lei 9.299/96 foi mantida: 
compete ao tribunal do júri o julgamento dos 
crimes dolosos contra a vida praticados por 
militares contra civis. 

Não obstante, o § 2o define situações em 
que tais delitos serão julgados pela JMU. 
Cuida-se de fatos inseridos no contexto 
da atuação em serviço e soma à exceção já 
prevista pela Lei no 12.432/2011, que trouxe 
para a Justiça Castrense da União o chamado 
“abate de aeronave”. Trata-se de missões 
designadas pelo Presidente da República ou 
pelo Ministro da Defesa; ações que envolvam 
a segurança de instituição militar; e ativida-
des envolvendo operações de paz, GLO ou 
atribuição subsidiária.

A bem da verdade, aliado à posição ado-
tada pelo STM, entendo que o dispositivo 
permanece inconstitucional, diante da clara 
violação ao art. 124 da Carta Magna, que 
trata sobre a competência da Justiça Cas-
trense para o julgamento dos “crimes mili-
tares”. Em nada se alteraria a jurisprudência 
consolidada pela Corte, sobretudo porque o 
fundamento até então esposado permanece 
o mesmo. Cito julgado nesse sentido:

“EMBARGOS. COMPETÊNCIA DA JUS-
TIÇA MILITAR DA UNIÃO. I- A compe-

JuStiçA MilitAR

Há mais de dois séculos, se estruturou em nosso 
País uma justiça especializada, a qual não pode 
desprezar que uma força guerreira se sustenta em 
princípios de hierarquia e disciplina, e que a aplica-
ção justa e efetiva da justiça é fator indispensável ao 
exercício do comando. Esse órgão do Poder Judiciá-
rio próprio a que estão regularmente submetidos é 
a Justiça Militar (JM), também denominada Justiça 
Castrense ou Justiça das Armas.

O Superior Tribunal Militar (STM) funciona inter-
ruptamente desde 1808. É o mais antigo tribunal 
superior do País. Criado em 1o de abril daquele ano, 
devido à mudança da Corte portuguesa para o Rio 
de Janeiro, o então Conselho Supremo Militar e de 
Justiça sucedia o Conselho de Guerra de Portugal 
instituído em 1640. Com a República, passou a ser 
Supremo Tribunal Militar, e recebeu a denominação 
atual na Constituição de 1946. Sua marcante carac-
terística desde a origem é o escabinato, corte com-
posta de militares e civis desde 1640, quando três 
desembargadores do Paço integravam o Conselho de 
Guerra de Lisboa ao lado de sete generais, marechais 
e almirante, sendo um deles designado “promotor da 
justiça” (Regimento do Conselho de Guerra – Decreto 
Real de 23/02/1640 in ANTUNES, 1895).1

A jurisdição militar brasileira é formada pela Jus-
tiça Militar da União (JMU) e a Justiça Militar dos Esta-
dos (JME). A primeira destinada às Forças Armadas. A 
segunda, para as Polícias Militares (PM’s) e Corpos de 
Bombeiros Militares (CBM’s). 

A JMU é constituída de 19 Auditorias, tendo o Supe-
rior Tribunal Militar como órgão de segunda instân-
cia. Seus jurisdicionados são os membros das Forças 
Armadas e, excepcionalmente, civis que cometam 
condutas ilícitas contra as Instituições Militares ou a 
ordem administrativa militar. 

Sob a inspiração das Operações de Garantia da Lei 
e da Ordem (GLO), ações subsidiárias e a necessidade 
de aperfeiçoar a segurança jurídica afeta aos militares 
empenhados em missões, surge a Lei no 13.491, promul-
gada em 13/10/2017, alterando o Código Penal Militar 
de 1969. Trata-se da mais profunda alteração da Jus-
tiça Militar desde 1920. 

A Justiça Castrense obteve status constitucional na 

Carta de 1934. Órgão jurisdicional especia-
lizado, recebeu a competência para proces-
sar e julgar o “crime militar”, além da perda 
do posto e da patente dos oficiais das For-
ças Armadas, naquela época conhecida pela 
abreviatura FFAA. 

O legislador deixou a definição de “crime 
militar” para a lei ordinária, ou seja, o Código 
Penal Militar (CPM). Nele, estão previstos 
tipos penais que configuram “crime mili-
tar”, além das condições que caracterizam 
uma infração penal, como tal espécie delitiva 
especial, considerados o local em que foi pra-
ticada, a pessoa do transgressor e da vítima, 
e a instituição ofendida. Enfim, diversas 
hipóteses em que um comportamento ilícito 
é delito castrense, o que o torna de compe-
tência da Justiça Militar.

Pois bem, além das figuras criminais existen-
tes no Código Penal Militar, a Lei no 13.491/2017 
ampliou sobremodo esse elenco para incluir, na 
competência da Justiça Militar, todos “os crimes 
previstos na legislação penal” brasileira. A meu 
entender, excetuou apenas crimes eleitorais, 
contra criança e adolescente, da lei de segurança 
nacional, e contravenções penais.

Sendo assim, a conduta ilícita que atente 
contra a Instituição Militar ou a sua ordem 
administrativa, praticada por ou contra militar 
em serviço, mesmo não inserida no CPM, mas 
que tenha previsão em alguma lei penal brasi-
leira, está afeta à competência da Justiça Militar. 

 Nesse rol entram as seguintes leis, por 
exemplo: crimes ambientais, de licitações, cri-
mes hediondos, crimes informáticos, organiza-
ções criminosas, “Maria da Penha”, lavagem de 
dinheiro, tráfico internacional de drogas, abuso 
de autoridade, assédio sexual, estupro de vul-
nerável, preconceito de raça e de cor, etc. Além 
destes, todos os delitos previstos no Código 
Penal brasileiro que não encontram assento no 
CPM, em determinadas condições, podem ser 
considerados crimes militares extravagantes ou 
crimes militares por extensão. 
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A doutrina aponta também a possibilidade de ins-
tituição do tribunal do júri no âmbito da JMU. A tese, 
defendida inclusive em voto-vista proferido pelo Minis-
tro José Barroso Filho, no julgamento do recurso em 
sentido estrito 144-54.2014.7.01.0101/RJ, julgado em 
9/06/2016, não prevaleceu na Corte Castrense e nem 
encontra amparo na legislação vigente.

Vale asseverar que o art. 125, § 4o, da CF estabelece 
expressamente a competência do tribunal do júri para 
o julgamento de militares dos estados acusados da prá-
tica de delitos dolosos contra a vida de civis, pelo que 
norma infraconstitucional não poderia prever situação 
diversa. Dessa forma, a alteração inserida pela Lei no 
13.491/2017 no § 2o do art. 9o do CPM não pode ser apli-
cada aos policiais e bombeiros militares.

Analisado o conteúdo material da norma, cabe-nos 
lembrar que a constitucionalidade da Lei no 13.491/2017 
é objeto de impugnação no Supremo Tribunal Federal 
(STF). Duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
(ADI) foram propostas: a ADI 5.901 pelo PSOL e a 5.804 
pela Associação de Delegados de Polícia do Brasil. Não 
houve liminar. Ambas são da relatoria do Ministro Gil-
mar Mendes. 

No que toca à natureza jurídica da Lei, a doutrina 
se inclina para uma vertente híbrida. Sabe-se de sua 
natureza material, uma vez que os crimes comuns 
passam a ser tratados como crimes militares por 
extensão ou por equiparação. Isso porque, como dis-
põe o art. 124 da Constituição Federal, à Justiça Mili-
tar apenas compete o julgamento dos “crimes milita-
res”, assim definidos em lei. 

No entanto, essa alteração de natureza jurídica 
traz uma importante repercussão processual, porque 
dispõe sobre competência. Dessa forma, tem vigên-
cia imediata, inclusive para fatos praticados antes 
de sua entrada em vigor, desde que não prejudique o 
réu. Decisões do Superior Tribunal de Justiça reme-
teram processos criminais que tramitavam em varas 
federais para a Justiça Militar da União, cujos fatos 
delituosos ocorreram em data anterior à promulga-
ção dessa lei.

Conclui-se, portanto, que o alargamento da compe-
tência da JMU, assim como o retorno de sua compe-
tência para processar e julgar o integrante das Forças 
Armadas, autor de crime doloso contra a vida de civil, 
constitui indispensável fator de segurança jurídica aos 
oficiais e às praças empenhados em missões das mais 

diversas fora do quartel, sejam elas Opera-
ções GLO ou ações subsidiárias. 

Ao meu ver, constituirá fator de com-
bate à impunidade, rapidez na apuração e 
no julgamento de fatos a envolver militares 
e civis, com reflexos positivos à hierarquia e 
disciplina. 

Amplamente noticiados na imprensa, os 
fatos ocorridos no Morro da Providência, em 
14/06/2008, quando um oficial subalterno 
do Exército descumpriu ordem superior e 
liberou três jovens em área de facção rival, 
o que os levou a óbito. Passados dez anos, o 
processo que tramita em uma vara federal do 
Rio de Janeiro ainda não foi concluído. O jul-
gamento do crime militar de recusa de obe-
diência (art. 163 do CPM) foi sancionado pela 
Justiça Militar e teve o trânsito em julgado 
no STM em maio de 2011. 

Segurança jurídica ou princípio da con-
fiança ou da proteção legítima, conceito 
extraído do Direito Constitucional, condição 
inerente ao Estado Democrático de Direito, é 
tornar claríssimas as “regras do jogo”, o arca-
bouço das leis do País a que está submetido 
o cidadão. 

No caso, o servidor militar em operações 
ou empenhado em atividade no âmbito crimi-
nal responderá perante a JM, preservando-se 
a celeridade do processo e julgamento, além 
de serem observados os princípios de hierar-
quia e disciplina. 

A estrutura da Justiça Militar apresenta-
se perfeitamente apta para cumprir sua des-
tinação constitucional: processar e julgar os 
crimes de sua competência, com rapidez, 
especialização e imparcialidade. A nova lei 
consolida, no aspecto penal, a segurança jurí-
dica que o País deve atribuir aos membros 
das instituições militares nacionais – Forças 
Armadas e corporações estaduais. 

noTa

1 ANTUNES, José Ricardo da Costa Silva. “Compilação da 
Legislação Penal Militar Portuguesa – Desde 1446 até 30 
de junho de 1895”. Lisboa, Imprensa Nacional. 1895. P. 10.

JuStiçA MilitAR

tência da Justiça Militar da União, no caso con-
creto, é constitucional e em razão da lei. Atribuir, 
no caso vertente, a competência ao tribunal do 
júri para processá-lo e julgá-lo, o que só pode-
ria ser alcançado, via mudança constitucional, 
porque o conceito de crime começou pela Cons-
tituição que dá competência exclusiva à Justiça 
Militar da União para processar e julgar os crimes 
militares definidos em lei, sem especificar em que 
situações, deixando isso a cargo da lei ordiná-
ria, como se vê do art. 124, preenchido o requi-
sito constitucional, só então, passa-se ao art. 9o, 
do CPM, juntamente, com o tipo incriminador. 
[...]”. (STM. EIFNU 57-90.2008.7.01.0301. Relator 
Ministro Sergio Ernesto Alves Conforto. Julgado 
em 18/02/2010. Publicado DJE 26/03/2010, grifo 
nosso).

Dito de outra forma, se não houve alteração do art. 
124 da Constituição Federal (CF), permanece a atribui-
ção da Justiça Militar da União para o julgamento dos 
crimes castrenses. De igual sorte, sabe-se que não é 
possível a norma infraconstitucional alterar regra de 
competência definida pela Carta Magna.

Outro modo de se analisar o dispositivo, seguindo 
a denominada interpretação conforme a CF, seria 
dissociar os crimes dolosos contra a vida praticados 
no contexto do art. 9o, § 1o, do CPM, da natureza de 
“crime militar”. Ou seja: nessa situação, para que a 
norma seja declarada constitucional, o fato deve ser 
considerado como crime comum, e então a compe-
tência para o julgamento corretamente designada 
para o tribunal do júri, na forma do art. 5o, XXXVIII, 
alínea “d”, da Carta Magna. Assim vem entendendo 
parcela da doutrina.

Portanto, e como exemplo prático, caso um militar 
pratique um homicídio contra civil, para se verificar o 
órgão do Poder Judiciário responsável pelo julgamento, 
deve-se ter em mente o contexto em que o ato foi rea-
lizado: se o membro das Forças Armadas atuou em 
situação particular, aplica-se o § 1o do art. 9o do CPM 
e a competência, de acordo com a orientação acima 
ventilada, cabe ao tribunal do júri. No entanto, caso 
ocorra, por exemplo, em operação de GLO, incorre-se 
no § 2o do mesmo dispositivo, pelo que o fato é carac-
terizado como “crime militar” de competência da  
Justiça Castrense.

dito de outra 
forma, se não houve 
alteração do art. 124 
da cF, permanece a 
atribuição da justiça 
militar da união para o 
julgamento dos crimes 
castrenses. de igual 
sorte, sabe-se que não 
é possível a norma 
infraconstitucional 
alterar regra de 
competência definida 
pela carta magna”
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Entendemos que não. O modelo brasileiro, histori-
camente, não separa a figura dos juízes, mas permite 
que, na Justiça Federal, por exemplo, desde a fase poli-
cial o procedimento seja controlado não apenas pelo 
juiz federal de primeiro grau, mas também pelo Tri-
bunal Regional Federal, pelo Superior Tribunal de Jus-
tiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Não temos um 
juiz das garantias. Temos quatro instâncias de garan-
tias. Isso somado ao fato que a execução de qualquer 
pena restritiva de liberdade só poderá se dar a partir 
do trânsito em julgado da decisão condenatória, a res-
posta à pergunta que foi feita só pode ser uma: não 
precisamos da figura do juiz das garantias para termos 
uma Justiça imparcial.

O aperfeiçoamento desse modelo, contudo, seria 
possível? Sim, mas com o respeito à Constituição 
Federal.

Por entender que modificação de tamanha magni-
tude no sistema processual penal brasileiro não pode-
ria ser feito pela forma adotada, a Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe) e a Associação dos Magis-
trados Brasileiros (AMB) apresentarem Ação Direta de 
Inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) em face dos artigos da Lei no 13.964, de dezembro 
de 2019, que alteram o Código de Processo Penal (CPP) 
para criar a figura do “juiz das garantias” (ADI 6.298).

Outras entidades seguiram o mesmo caminho e 
cabe agora ao STF essa missão fundamental: corrigir 
os meios pelos quais se deram a criação de um insti-
tuto legal que pode adquirir relevância – não entrare-
mos neste mérito por ora – mas que não está adequa-
damente acomodado no conjunto normativo nacional.

Desde que a Lei no 13.964/2019 foi promulgada 
houve inda e vindas no tema. Primeiramente, o Presi-
dente da Corte, Ministro Dias Toffoli, suspendeu, pelo 
prazo de seis meses, os efeitos das novas regras, defi-
niu a não aplicação às ações já em curso e delimitou a 
natureza das matérias em que haveria a exigência do 
instituto. Depois, o Ministro Luiz Fux, relator da ação 
e Vice-presidente do STF, suspendeu, por tempo inde-
terminado, a eficácia das mudanças legislativas – até o 
julgamento definitivo da causa.

Na visão da AJUFE e da AMB, o vício formal da 
criação do juiz das garantais pelo legislador ordinário, 
decorre, especialmente, da não observância ao artigo 
93 da Constituição Federal, segundo o qual “lei com-
plementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Fede-

ral, disporá sobre o Estatuto da Magistratura”. Assim, 
caberia ao STF a proposta legislativa para disciplinar 
garantias, prerrogativas, vencimentos, vantagens, 
direitos, deveres e penalidades cabíveis aos magistra-
dos, além da organização do Judiciário, seu funciona-
mento, estrutura hierárquica e administrativa.

Mas há mais. Outro argumento que foi apresen-
tado pelas associações quanto à inconstitucionalidade 
do modelo adotado, pela forma adotada, é o da violação 
ao princípio do juiz natural. Sobre o tema, lembrou o 
Ministro e Professor de Direito Constitucional Carlos 
Aryes Britto, em entrevista dada ao jornal El País que 
“separar as coisas como diz a lei é conferir à jurisdição 
penal uma estrutura diversa da veiculada pela Consti-
tuição, uma vez que nela não existe esse salto da uni-
tariedade para a binariedade jurisdicional (ter atribui-
ções diversas ao juiz)”, ressaltando, ao final, que “só a 
Carta Magna pode dispor sobre o assunto”, chegando 
a cogitar que a questão envolveria cláusula pétrea e 
“neste caso nem por emenda à Constituição seria pos-
sível haver mexida no tema”.

Isso posto, pergunta-se: o Poder Legislativo, por 
proposição própria, pode conceber uma classe típica 
de juiz, com competência definida, por meio de modifi-
cação na legislação ordinária? A resposta é “não”, a não 
ser que incorra em vício formal – violação que cabe à 
Suprema Corte repelir, categoricamente (como já vem 
fazendo).

Não bastasse a inconstitucionalidade apontada, a 
lei carregava outra falha, exponencialmente grave: o 
curtíssimo período para que os tribunais a fizessem 
cumprir – 30 dias. Nesse sentido, independente da dis-
cussão de mérito que terá de ser definida pelo plená-
rio do STF, as liminares concedidas durante o plantão 
judicial, tanto pelo Presidente Ministro Dias Toffoli, 
quanto posteriormente pela decisão proferida pelo 
relator das ações, Ministro Luiz Fux, reconheceram a 
impossibilidade de implantação do instituto no tempo 
determinado pela legislação impugnada.

O ordenamento jurídico de um País não é um corpo 
estanque e morto para os acontecimentos. Ao invés, 
trata-se de organismo vigilante, que interage com o 
contexto e responde aos seus estímulos. Contudo, não 
deve, jamais, perder de vista, nesse propósito de aperfei-
çoamento, a Constituição Federal, suas possibilidades e 
limites, sob pena de macular, não obstante as louváveis 
intenções, o próprio Estado de Direito.

 FERnAnDO MEnDES 

Presidente da Ajufe

Dentre as modificações acrescentadas pelos par-
lamentares ao conjunto de medidas que visa-
vam dar maior efetividade à Justiça Criminal, 

mais conhecidas como “pacote anti-crime”, apresenta-
das pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sér-
gio Moro, e que foram sancionadas pelo Presidente da 
República, Jair Bolsonaro, certamente a mais polêmica 

apErfEiçoamEnto com 
rESpEito à conStituição

ESPAçO AJuFE

foi a instituição do “juiz das garantias”, cuja função 
seria controlar a “legalidade da investigação criminal 
e a salvaguarda dos direitos individuais”.

Não há dúvida que todos defendemos a existência 
de um modelo de processo penal que garanta o devido 
processo legal substantivo e, especialmente, a impar-
cialidade de seus julgadores. Todavia, surge a questão: 
precisamos desse novo modelo que prevê a divisão 
de trabalho entre o juiz que vai acompanhar a fase de 
investigação, que se dá antes da denúncia, e o do juiz 
que vai julgar o processo?
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Insisto em reafirmar que a relação entre advogado 
e cliente é uma relação de confiança, olho no olho, e 
isso as tecnologias não podem nos tirar. A tecnologia 
certamente abre portas para a informação e para a uti-
lização desses dados em nosso favor. O que precisamos 
fazer é combinar essa transformação digital pela qual 
estamos passando com a gestão dos nossos escritórios.

Inteligência artificial, big data, blockchain e Inter-
net das coisas (IoT) são tecnologias com grande poten-
cial de realizar tarefas repetitivas em que a máquina 
faz melhor que o ser humano.

É natural que surjam preocupações com as ques-
tões de privacidade, proteção de dados pessoais e 
o poder que os algoritmos terão em um futuro não 
muito distante. Outra questão é se teremos uma regu-
lamentação para cada uma dessas tecnologias e se 
conseguiremos equilibrar a busca pela inovação com 
a necessidade de protegermos direitos fundamentais 
das pessoas naturais.

Desde 2008 a União Europeia se preocupa com o 
tema da utilização e segurança dos dados por meio 
da General Data Protection Regulation (GDPR), que traz 
diretrizes e obrigações para a segurança de dados.

Em breve, aqui no Brasil, entrará em vigor a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD) que passará a exigir 
um melhor tratamento dos dados pessoais, mudando 
radicalmente a forma como estes são tratados, trazendo 
mais transparência e poder aos seus titulares e exigindo 

que os agentes de tratamento cumpram os 
princípios e tenham bases legais para o res-
pectivo processamento. É um caminho sem 
volta, o mundo todo está atento a esse tema 
e as regulamentações mais relevantes já estão 
em vigor ou entrarão em um curto espaço de 
tempo. A LGPD terá um impacto como poucas 
outras leis já tiveram.

Com o crescimento das soluções digi-
tais e todos os benefícios agregados a elas, 
a AASP, sempre preocupada em zelar pela 
permanente atualização de seus associados 
para que possam exercer seu mister com 
excelência, tem promovido cursos, seminá-
rios, palestras e eventos para acompanhar as 
mudanças e os movimentos da sociedade 4.0.

Por isso, dedicou o mais recente número 
da Revista do Advogado (144) à Lei Geral de 
Proteção de Dados (são 28 artigos de espe-
cialistas no tema) e disponibiliza desde o ano 
passado o THEO, uma plataforma digital inte-
grada criada pela própria Associação para oti-
mizar a administração das principais tarefas 
na rotina de um advogado. Ela reúne em um 
só local: intimações, contratos de honorários, 
processos, clientes e agenda. A ferramenta 
apresenta ainda utilidades expandidas que 
conversam diretamente com as demandas de 
seu público-alvo: os advogados.

Lembrando Ortega y Gasset, no seu livro 
“A rebelião das massas”, estamos diante de 
uma dessas épocas cíclicas em que “a reali-
dade humana, sempre móvel, se acelera, se 
embala em velocidades vertiginosas”.
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 REnAtO JOSé cuRy 

Presidente da Associação dos Advogados de São Paulo

No dia 30 de janeiro, a Associação dos Advoga-
dos de São Paulo (AASP) completou 77 anos. 
Fundada na capital paulista por um grupo de 

advogados visionários, a entidade conta atualmente 
com 80 mil associados distribuídos por todos os esta-
dos do País e inúmeros produtos e serviços criados 
para facilitar o dia a dia da profissão.

Sempre se renovando e acompanhando as muitas e 
constantes mudanças ocorridas ao longo desses anos, 
tanto no Judiciário quanto, e principalmente, nas nos-
sas leis, agora nos deparamos com um novo desafio: a 
transformação digital e as tecnologias disruptivas, a 
denominada sociedade 4.0.

Há cerca de oito anos corremos para adotar o certi-
ficado digital exigido pelos tribunais e o chamado peti-
cionamento eletrônico que inegavelmente trouxe mais 
agilidade na tramitação dos processos.

Hoje, vivenciamos uma nova realidade na nossa ati-
vidade e no nosso dia a dia com os algoritmos e a inte-
ligência artificial, trazendo novas exigências e mudan-
ças nas rotinas dos nossos escritórios em um mundo 
cada vez mais conectado. Tudo isso demandando mais 
uma vez a nossa rápida adaptabilidade.

A pergunta que não quer calar é: teremos que aban-
donar o modelo do escritório mais tradicional para 
virar um escritório 4.0? A resposta é sim, sob pena 
de perdermos competitividade no mercado de traba-
lho. Todos temos acesso a milhões de informações por 

advocacia, um novo dESafio 
a sociedade 4.0

ESPAçO AASP

meio dos nossos celulares e do Google, em uma socie-
dade voltada para dados. Muitos de nós conversamos 
com clientes em outros países pelo Skype e usamos 
diversas outras inovações tecnológicas. Temos ciência 
de que as mudanças sempre existiram e continuarão 
a existir. Contudo, demoravam algum tempo para se 
concretizar. Hoje, a velocidade dessa transformação é 
exponencial.

Em tempos de Watson da IBM (plataforma de servi-
ços cognitivos para negócios), de Ross (inteligência arti-
ficial de dados legais) e de computadores equipados com 
racionalidade humana, de identificação facial nas catra-
cas dos edifícios, Waze, localizadores nos smartphones, 
digitais nos bancos, as informações são dados a serem 
trabalhados de maneira sistêmica. Todas essas informa-
ções podem ser convertidas em dados que, processados 
e sistematizados, tornam-se ferramentas de trabalho a 
serem utilizadas em favor dos nossos clientes.

Os dados dos nossos clientes no escritório, por 
exemplo, juntamente com outros colhidos no Judici-
ário formam um fluxo jurídico que pode nos mostrar 
com alguma precisão a chance de êxito de uma deter-
minada ação. Há programas à nossa disposição que 
nos ajudam a entender como aquele juiz julga determi-
nadas matérias, com base nas decisões anteriormente 
proferidas por ele. Graças à maior previsibilidade, o 
advogado que dispõe dessas informações sistematiza-
das poderá orientar melhor o seu cliente.
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mercadoria, o qual é confrontado com aquele 
destacado na saída da mercadoria (débito) no 
mesmo período. A diferença a maior consti-
tui o imposto a ser recolhido no prazo legal; 
a diferença a menor constitui o ICMS a ser 
transferido para o período subsequente. Por 
isso, se em determinado período de apura-
ção entrou mais mercadoria do que saiu não 
haverá imposto a ser recolhido. Impossível a 
confusão do consumidor que paga o preço da 
mercadoria adquirida, com a figura do contri-
buinte que paga o imposto apurado periodica-
mente, por meio de operação contábil fiscal, 
como retro descrito. O consumidor nada deve 
ao fisco que sequer o conhece, porque não 
figura no cadastro fiscal. 

Não é possível, nem crível que os ínclitos 
integrantes do STF, todos eles profissionais 
de comprovada experiência e dotados de 
notável saber jurídico não tenham a percep-
ção desses fatos tão elementares, de pleno 
conhecimento de qualquer operador do 
Direito.

Não há nenhuma possibilidade de que os 
doutos Ministros da Corte Suprema tenham 
confundido o consumidor com o contri-

buinte do ICMS e que tenham cometido tão 
gritante equívoco na interpretação do inciso II, 
do art. 2o da Lei no 8.137/1990, promovendo uma 
equiparação manifestamente atípica da conduta 
do devedor do ICMS declarado. 

3 a verdadeira motivação do sTF para crimina-
lizar a conduta do devedor do icms declarado

Ante as razões aduzidas no item anterior 
dúvida não há que os ilustres componentes do 
STF, substituindo-se na ação do Legislativo e do 
Executivo, traçaram uma nova política criminal 
tributária. Assim o fizeram de boa-fé com a lou-
vável preocupação voltada para a tentativa de 
resolver a crucial questão do estoque da dívida 
ativa que vem se acumulando alcançando a cifra 
de R$ 3,2 trilhões, tornando absolutamente invi-
ável a sua cobrança judicial. Outro aspecto que 
seguramente levou a Corte Suprema a crimina-
lizar a conduta do devedor de imposto declarado 
foi, sem dúvida alguma, a questão de justiça 
tendo em vista que, enquanto muitos se esfor-
çam e se sacrificam para pagar os pesados encar-
gos tributários, outros protelam ao máximo 
esse pagamento valendo-se de vias processuais 
dentro do quadro de um Judiciário tomado pela 
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DiREitO tRiButÁRiO

 KiyOShi hARADA 

Jurista e Presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de Direito 

Administrativo, Financeiro e Tributário (IBEDAFT)

1 introdução

Em recente decisão o Plenário do STF, por maioria de votos, 
surpreendeu a comunidade jurídica ao criminalizar a con-
duta do contribuinte que declara o ICMS devido e deixa de 

recolhê-lo ao erário, no prazo legal.
A Corte Suprema capitulou essa conduta no inciso II, do art. 

2o da Lei no 8.137/1990, conhecido como crime de apropriação 
indébita do tributo, que assim prescreve:

“II – deixar de recolher, no prazo legal, o valor de tributo ou de 
contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de 
sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres 
públicos”.

Muitos artigos foram escritos criticando o equívoco na inter-
pretação do texto normativo supratranscrito que, na verdade, 
não ocorreu. A causa dessa decisão é bem outra como veremos.

2 não houve erro na interpretação jurídica
O aludido dispositivo penal é de uma clareza lapidar, ao 

alcance da compreensão de qualquer estudante de Direito.
De fato, resulta cristalinamente que o crime capitulado no 

citado inciso II exige a presença de dois contribuintes: aquele que 
retém ou desconta o tributo devido e aquele que sofre a retenção 
ou desconto do tributo devido. É o que acontece, por exemplo, 
nos tributos diretos quando o empregador (contribuinte) des-
conta tanto o imposto de renda, quanto a contribuição previden-
ciária por ocasião do pagamento dos salários a seus empregados 

anatomia do crimE dE 
apropriação indébita do icmS

(contribuintes), mediante a retenção na fonte 
dos tributos por estes devidos.

A retenção ou o desconto não é possível 
em relação a tributos indiretos, como o ICMS, 
porque o valor desse imposto está embutido 
no preço da mercadoria juntamente com 
outras despesas, como as concernentes a 
salários dos empregados, alugueis, maté-
rias-primas, além da margem de lucro que 
entram na composição da política de preços. 
Por isso, sustentou-se que o comerciante deve 
recolher o ICMS incluído no preço pago pelo 
consumidor. Pergunta-se: e quando o consu-
midor deixa de pagar o preço da aquisição? 
Mais: nesse caso a Fazenda restitui o valor do 
imposto que está dentro desse preço? A coe-
rência de pensamento impõe-se até mesmo 
no erro! No regime de tributação por dentro, 
o preço, que é uno e indivisível, pertence ape-
nas ao comerciante e a mais ninguém, muito 
menos ao fisco que não é sócio no empreen-
dimento comercial. O destaque do imposto 
é para mero efeito de assegurar a não cumu-
latividade do ICMS. Ao final de cada período 
de apuração do imposto o ICMS destacado 
é contabilizado como crédito na entrada de 
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propósitos, o resultado só poderá ser nega-
tivo, quando não catastrófico.

Para tentar justificar o injustificável um 
dos ilustres Ministros, entusiasticamente 
seguido pelos demais, enfatizou que o “crime 
só se caracteriza quando houver dolo, inten-
ção de não pagar o imposto declarado”.

Ora, essa afirmativa encerra uma contra-
dição lógica inafastável. O contribuinte que 
apura e informa ao fisco o exato montante do 
imposto devido certamente não pode estar 
agindo com dolo. Quem age com dolo, sonega 
e não declara. O ilustre Ministro sabe disso!

Ao criminalizar a conduta do mero 
devedor de imposto contra expresso pre-
ceito constitucional (art. 5o, LXVII da CF) e 
expressa proibição contida na Convenção 
Americana de Direitos Humanos (art. 7o), 
ratificada pelo Brasil em 25/09/1992, o STF 
estará forçando parcela ponderável de deve-
dores a migrar para o regime de sonegação 
parcial ou total de tributos. 

Aquela decisão da Corte Suprema só sur-
tirá efeito preventivo em relação a uma par-
cela de contribuintes em condições de pagar 
em dia os tributos, mediante sacrifícios de 
seu capital de giro, implicando dispensa de 
empregados seguida de redução parcial de 
sua produtividade, a refletir no nível de cres-
cimento do PIB e consequente redução da 
receita tributária a induzir o governo a pro-
mover nova elevação de tributos em geral.

Contudo, a grande parcela de contribuin-
tes que estão operando com o mínimo de 
capital de giro indispensável, sem nenhuma 
capacidade contributiva, por uma questão de 
sobrevivência, terá que migrar para o regime 
de sonegação parcial ou total a fim de poder 
continuar operando no mercado, para o sus-
tento próprio e o da família. Se isso aconte-
cer, o Fisco terá que decuplicar o quadro de 
agentes fiscais e proceder a fiscalização pre-
sencial de cada empresa, a um custo eleva-
díssimo, buscando os valores sonegados por 
meio de milhares de autos de infração que 
serão, certamente, impugnados administra-
tiva e judicialmente. 

6 Considerações finais
Conclui-se, portanto, que a criminalização da con-

duta atípica não irá resolver o problema da dívida ativa 
que vai se acumulando em uma velocidade espan-
tosa. Pelo contrário, irá agravar a situação vigorante 
causando surgimento de inúmeros outros problemas 
antes inexistentes.

A solução do problema está muito longe do simples 
gesto de encarcerar os devedores, uma visão superfi-
cial, parcial e equivocada do problema que tem raízes 
bem mais profundas. 

Outrossim, a nova política criminal tributária, 
para a sua efetiva implantação não pode prescindir da 
construção de novos presídios, porque os atualmente 
existentes já estão com lotações excessivas. Donde sai-
rão os recursos para a construção de estabelecimentos 
prisionais que irão envolver, também, imensas des-
pesas de pessoal? Será que o STF pensou nisso? Já se 
pensou no vazio econômico deixado por milhares de 
empresários presos?

Somente uma ação conjugada do Executivo e do 
Legislativo, com a tomada de medidas que possibi-
litem devolver ao setor produtivo parte do oxigênio 
retirado em excesso, poderá superar esse impasse 
vigorante.

Entretanto, essa ação conjunta também é de 
difícil execução, porque para diminuir a fantástica 
e sufocante carga tributária deve-se implantar uma 
política de justiça social que minimize o sofrimento 
dos excluídos e retire os privilégios dos detento-
res do poder político, que diariamente estão incor-
porando, injusta e imoralmente, benefícios de 
toda sorte em causa própria, que custam à nação 
uma montanha de dinheiro. Só o fundo eleitoral 
consumirá este ano a bagatela de R$ 2bilhões, 
sob a incrível e cínica alegação de que isso contri-
buirá para uma eleição democrática. Os candidatos 
pobres e desconhecidos que o digam! 

Enfim, falta ao nosso País injetar uma forte dose de 
ética, um valor mergulhado em crise profunda. Sem 
ética é impossível cogitar-se uma sociedade justa e 
democrática. É preciso ética no ato de legislar, no ato 
de executar e no ato de julgar para construir e preser-
var uma sociedade justa para todos, na qual os pesados 
tributos pagos revertam efetivamente em benefícios 
de todos os membros da sociedade.

São Paulo, 8/01/2019

morosidade crescente. Aliás, na audiência 
pública convocada pelo douto Ministro Bar-
roso de que participamos, os pronuncia-
mentos giraram apenas em torno de consi-
derações extrajurídicas, com ênfase para a 
questão de justiça fiscal, a fim de que todos 
paguem o imposto. Procurei demonstrar por 
que nem todos estão pagando. Sem analisar 
a causa não se pode simplesmente propor a 
prisão de devedor, como fizeram os exposito-
res da Fazenda. A substituição do critério de 
justiça objetivamente fixado pelo legislador, 
pelo critério subjetivo de justiça estabelecido 
pelos julgadores, invariavelmente, descamba 
para uma injustiça bem maior!

A justiça é um valor que o legislador, 
legítimo representante do povo, já levou em 
conta por ocasião da elaboração das leis, bus-
cando a feitura de normas justas para todos, 
governantes e governados, dentro dos limi-
tes do possível e do razoável. O legislador 
tem a consciência da injusta carga tributária 
imposta aos contribuintes em geral, levando 
parte do empresariado à situação de insol-
vência, comprometendo o crescimento eco-
nômico do País. Daí a tomada de medidas 
legislativas aparentemente contraditórias: 
instituição de diferentes sanções políticas a 
devedores de tributos, de um lado, e de outro 
lado, oferecimento de regimes de parcela-
mentos de débitos tributários que vêm sendo 
aprovados periodicamente. Isso sem falar na 
instituição da recuperação judicial de empre-
sas em dificuldades financeiras momentâ-
neas (Lei no 11.101/2005).

4 a inócua inovação da ordem jurídica
Os ínclitos Ministros do STF ao busca-

rem a realização da justiça a sua maneira 
e a minimização do crescente estoque da 
dívida ativa, ainda que com os melhores 
propósitos, em nada contribuíram para 
resolver o grave problema da inadimplência 
que, em última análise, resulta de um sis-
tema tributário injusto que tributa acima 
da capacidade contributiva da maior parte 
dos contribuintes em geral, para aliviar a 

carga tributária de uma minoria de contribuintes 
favorecidos por uma gama de fantásticos incentivos 
fiscais de toda sorte, alguns deles ostentivamente 
dirigidos, porque frutos de encomendas políticas. 
Por conta desses incentivos, perde-se a arrecadação 
de cerca de R$ 270 bilhões anuais, estupidamente 
imputados a contribuintes não contemplados com 
os benefícios fiscais. 

 De outra banda, os insignes Ministros da Corte 
Suprema não se aperceberam da perversa política de 
ir impondo uma carga tributária cada vez maior (22% 
do PIB, 24%, 27%, 29%, 31%, 33% e agora 35% do PIB) aos 
que estão conseguindo pagar com sacrifícios imensos, 
enquanto nada vem sendo feito para diminuir o estoque 
da dívida ativa por meio de compensação tributária, 
por exemplo. O Poder Público que é o grande devedor 
de precatórios judiciais, de títulos públicos vencidos e 
de empréstimos compulsórios não restituídos, ao invés 
de oferecer compensação tributária, vai simplesmente 
promovendo a inscrição dos inadimplentes no Cadin e 
na Dívida Ativa, sabendo de antemão da inviabilidade 
de sua cobrança judicial. Nenhum esforço para melhor 
aparelhar as Procuradorias Fiscais ou de compor a 
dívida está sendo feito! A recente Medida Provisória de 
no 899/2019, que aprovou a transação tributária, nada 
tem a ver com o instituto da transação que deve neces-
sariamente envolver a extinção do crédito tributário 
(principal e acessórios) mediante concessões recípro-
cas, que requer muito labor, trabalho e dedicação de 
servidores públicos.

5 a solução não está na criminalização de conduta atí-
pica

A questão de devedores de impostos declarados só 
pode ser equacionada dentro de uma visão global do 
problema que o Judiciário não tem, porque não é um 
Poder vocacionado para conduzir os destinos da País 
mediante formulação de políticas públicas adequadas. 
Não cabe também aos integrantes do Judiciário tentar 
corrigir eventuais políticas públicas que, no seu enten-
der, estejam equivocadas, por lhes falecer a legitimi-
dade do voto popular. 

A visão global dos problemas somente os mem-
bros do Executivo, que aplicam as leis diariamente, e 
os membros do Legislativo, que elaboram as normas 
legais, podem ter. Quando um Poder age além de suas 
atribuições próprias, qualquer que sejam os seus bons 

DiREitO tRiButÁRiO



37 Fevereiro 2020   |  Justiça & Cidadania   no 234

Mesa com o desembargador agostinho teixeira, 

o Professor alberto Vannucci e a Vice-Presi-

dente da oaB-rJ, ana tereza Basilio

A programação começou no dia 22, 
com uma visita guiada pelo moderno Pala-
zzo de Giustizia, inaugurado em 2012, na 
Viale Guidoni, no distrito de Novoli, parte 
oeste de Florença. Durante um dia inteiro, 
os participantes puderam conhecer mais 
sobre o funcionamento da justiça italiana, 
visitando também outros tribunais de 
capital da Toscana.

As apresentações temáticas tiveram 
início no dia seguinte, em 23/01, no Centro 
Le Benedettine da Universidade de Pisa. O 
primeiro painel foi “Combate à corrupção 
sistêmica e crime organizado”, em mesa 
presidida pela Vice-Presidente da seccional 
fluminense da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-RJ), Ana Tereza Basilio, com a 
participação do Professor da Universidade 
de Pisa Aberto Vannucci e do Desembarga-
dor do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
(TJRJ) Agostinho Vieira. 

Vannucci fez uma revisão da história 
recente das organizações mafiosas de seu 
país, que sempre representaram um desa-
fio ao Estado. “Tais grupos cometeram atos 
terroristas que vitimaram mais de mil ino-
centes, pessoas que nada tinham a ver com a 
máfia. O combate a esse tipo de crime na Itá-
lia acabou se tornando referência na Europa, 
pois hoje falamos de uma organização global 
que existe em diversos países”, comentou. O 
palestrante lembrou que vem sendo introdu-
zidas iniciativas de contenção que vão além 
da esfera do poder judiciário, como medidas 
administrativas que possam coibir a ação dos 
criminosos, a exemplo do confisco de bens.

Para Ana Tereza Basílio um dos aspectos 
a ser ressaltado nesse tema é que, no Bra-
sil, também existe o que define como um 
problema cultural de corrupção, agravado 
por forte resistência contra a legislação que 
possa combatê-la. “Falamos aqui de fenôme-

nos que, em geral, se interconectam. Ou seja, a cor-
rupção privada acaba por se refletir na esfera pública”, 
ressaltou a advogada. Por sua vez, o Desembargador 
Agostinho Teixeira comentou que um dos reflexos 
da Operação Lava Jato, que combate à corrupção no 
Brasil, foi criminalização da atividade política por si 
própria. Foi a deixa para iniciar um debate com o pro-
fessor Vannucci e demais participantes, em torno dos 
pontos em comum que marcaram a Operação Mãos 
Limpas, que teve, na Itália dos anos 1990, o mesmo 
objetivo da Lava Jato. “Existe, sim, uma grande simi-
laridade entre as operações italiana e brasileira. A 
prática da corrupção introduziu uma profunda dis-
torção no funcionamento da democracia, que, afinal, 
é a primeira a ser afetada por esse tipo de crime”, 
disse o Professor, acrescentando que, também em seu 
país, ganhou destaque a figura do promotor público 
Antonio Di Pietro, que depois acabou entrando para 
a política – em breve comparação com o juiz de pri-
meiro grau Sérgio Moro, atual Ministro da Justiça e 
da Segurança Pública do Governo Bolsonaro.

 DA REDAçãO, POR ADA cAPERutO 

Qualquer jovem estudante de Direito aprende, 
desde cedo, sobre as semelhanças que existem 
entre Brasil e Itália no âmbito da doutrina jurí-

dica. Com o objetivo de destacar alguns pontos sobre este 
aspecto foi realizado, de 22 a 24 de janeiro, o curso “Temas 
atuais de Direito Comparado”, Brasil, União Europeia e Itá-
lia”. Organizado pelo Instituto Justiça & Cidadania (IJC), 
a Escola Nacional da Magistratura (ENM), a Accademia 
Juris Roma e o Centro di Studi Giuridici Latinoamericani, 
o evento teve lugar em duas das mais importantes cidades 
da região da Toscana: Pisa e Florença.  

no braSil, aSSim  
como na itália

As doutrinas jurídicas brasileira 

e italiana são similares em 

muitos aspectos, mas há também 

algumas diferenças importantes. 

Debater similaridades e 

contrastes com foco em temas 

distintos, como crime organizado, 

insolvência de empresas e direitos 

fundamentais, foi o objetivo 

de curso realizado na histórica 

cidade de Pisa, na Toscana

36 EM FOcO

 o Ministro do stJ luiz Felipe salomão apresenta sua palestra na Universidade de Pisa,  

 assistido à mesa pelo Presidente do Instuto Justiça & Cidadania, tiago salles 
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modo geral. A nossa cultura é a de repelir 
a criminalização e não de preveni-la”, come-
çou a magistrada, para puxar a apresenta-
ção de julgados focados nesse aspecto. “O 
que conclui, diante deste número crescente 
de processos de recuperação judicial, é que 
no Brasil a mediação vem sendo cada vez 
mais utilizada. Sem dúvida nenhuma esse 
método auxilia ao poder judiciário na redu-
ção dos custos diretos e indiretos, além de 
trazer a vantagem da otimização do anda-
mento do processo”. Participante da mesa, 
o juiz da 4ª Vara Empresarial do Rio de 

direitos fundamentais e cooperação jurídica
O segundo dia de curso, em 24/01, teve 

início com o painel “O papel do poder judiciá-
rio na proteção aos direitos fundamentais do 
século XXI”, com mesa presidida pelo Desem-
bargador do Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo (TJES) Robson Luiz Albanez, e, 
como debatedores, do Professor de Direito 
Constitucional na Universidade de Pisa, Giu-
seppe Campanelli, do professor da Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Flá-
vio Galdino, e da Professora da Universidade 
de Milão Naiara Posenato. 

Janeiro, e diretor de Eventos Internacionais da ENM, 
Paulo Assed, também centrou sua apresentação nos 
pontos principais da recuperação judicial, sem enve-
redar tanto pelos aspectos criminais do tema. “Em 
relação a essa questão dos crimes falimentares prefiro 
analisar dois princípios: o princípio da intervenção 
mínima do Direito Penal e da fragmentariedade que, 
no final das contas, querem dizer a mesma coisa. O 
Direito Penal só deve intervir em relação à regulação 
em último caso, quando os demais ramos do Direito 
são insuficientes para coibir ações ilícitas praticadas 
por qualquer agente”, informou, dando sequência à 
sua apresentação.  

Existem sensíveis diferenças entre sos sistemas 
jurídicos dos dois países em relação ao tema esco-
lhido.   “Isso impõe uma esquematização que opor-
tunize um debate posterior e permita compreender 
qual é a peculiaridade de nosso ordenamento. Ainda 
que este seja muito diferente do brasileiro, eu faço 
uma observação essencial dizendo que o nosso orde-
namento, como o de muitos outros países da Europa, 
não prevê um recurso direto pela tutela dos direitos 
fundamentais. Nós temos uma forma de tutela 
completamente diferente em matéria de direito 
fundamental”,  apontou o Professor Campanelli.

o professor da UerJ Flávio 

Galdino (à esquerda) durante 

sua palestra, observado em 

primeiro plano, à direita, pelo 

Ministro luis Felipe salomão. 

Compunham ainda a mesa a 

Professora naiara Posenato, 

o Conselheiro do CnJ andré 

Godinho, e o Professor Giuseppe 

Campanelli. o moderador foi 

o desembargador robson luiz 

albanez (último à direita)

O segundo painel do dia foi “Questões essenciais do 
Direito da insolvência do Brasil”, presidido pelo Juiz de 
Direito Titular da 1ª Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais de São Paulo, Daniel Carnio Costa. Como pales-
trantes participaram os professores brasileiros  Daniela 
de Souza, João de Oliveira  e Bruno Rezende, Presidente 
do Instituto Brasileiro da Insolvência. De acordo com 
Carnio, o objetivo da apresentação foi fazer uma análise 
comparativa, mostrando, principalmente, que o capital, 
nos dias de hoje não encontra mais fronteiras. O mesmo 
ocorre com os investimentos, que independem da “cor 
da bandeira”. “Por isso a necessidade de uniformizarmos 
o tratamento da crise da empresa, diminuindo a assime-
tria de informações e os custos de transação. Vivemos 
hoje um momento muito importante em todo o mundo, 
e especialmente no Brasil, com a implantação de legis-
lações modelo, padronizadas, que sigam sistemas seme-
lhantes de maneira a facilitar a circulação do capital. O 
investidor, ao perceber que determinada nação segue 
um padrão de legislação internacional, ficará mais tran-
quilo para deixar seu dinheiro naquele país. Ele sabe o 
que acontece quando seu dinheiro entra e o que pode 
acontecer em caso de insucesso daquele investimento”, 
declarou o magistrado.

A palestrante Daniela de Souza buscou dar sua con-
tribuição ilustrando o ponto de vista do ordenamento 
italiano. “O principal instrumento jurídico do legislador 
italiano, que é colocado à disposição das empresas em 

estágio de insolvência e estão enfrentando um 
momento de crise econômico-financeira, é o 
concordato preventivo”, esclareceu, afirmando 
que, apesar do nome, é instrumento análogo 
à atual Lei de Falência e Recuperação Judicial 
brasileira. “Preventivo justamente pela fun-
ção de prevenir a decretação da falência da 
empresa”, explicou, dizendo que ambos os pro-
cedimentos legais apresentam vários pontos 
em comum. Segundo ela, uma das principais 
diferenças entre as legislações é que o plano 
de recuperação no Brasil pode ser apresentado 
unicamente pelo devedor. “Aqui na Itália é pos-
sível um grupo de um ou mais credores, que 
tenham ao menos 10% do valor do crédito rela-
cionado a situação patrimonial, apresentarem 
uma proposta de concordato concorrente”, 
disse, avançando, no debate com os demais 
participantes, nos aspectos do tempo de dura-
ção dos processos de recuperação judicial e 
a dificuldade da burocracia de encerrar uma 
empresa sentida nos dois países.

A Desembargadora do TJRJ Monica Di 
Pietro, presidiu o do painel “Aspectos cri-
minais falimentares e criminalidade empre-
sarial”, apresentado na sequência. “Trago 
aqui uma questão para reflexão, que é sobre 
a prevenção aos crimes falimentares de um 

Mesa presidida pelo Juiz de direito 

daniel Carnio Costa (ao centro, 

de óculos), com a participação dos 

professores daniela de souza, Bruno 

rezende e João de oliveira
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esta garante a execução com formalidades 
mínimas e com possibilidades limitadas de 
recusa, entre outros fatores. Complemen-
tando a apresentação, Giuggioli abordou os 
aspectos que envolvem os objetivos dessa 
cooperação internacional. 

números e agradecimentos
Encerrando o curso, uma mesa especial, 

formada pelo presidente do Instituto Justiça 
& Cidadania, Tiago Salles e o magistrado 
Algo Ingangi, contou com uma apresenta-
ção do Ministro do STJ Luis Felipe Salomão. 
O magistrado começou por agradecer aos 
organizadores, em particular ao Instituto, 
na figura de seu Presidente e da Vice, Erika 
Siebler Branco, destacando a contínua con-
tribuição para ampliar o número de eventos 
de cunho educacional. “Esse curso é muito 
importante, em primeiro lugar, porque nos 
traz a possibilidade de fazer comparações, o 
que é extremamente relevante para a ampli-
ficação da nossa visão. Em segundo lugar, foi 

uma experiência muito interessante pela diversidade 
de participantes com pontos de vistas diferentes, do 
advogado, do juiz e dos magistrados dos tribunais 
superiores”, declarou. 

Sua apresentação foi centrada nos aspectos socio-
econômicos do Brasil na atualidade. “O momento que 
estamos vivendo no Brasil nessa quadra é muito pecu-
liar, seja porque há uma demanda muito forte em relação 
ao aspecto do empreendedorismo em razão da estagna-
ção econômica, seja pelo liberalismo que toma conta de 
nossa visão de sociedade. O reflexo disso veio em for-
mato de norma, com a Declaração de Direitos de Liber-
dade Econômica, sancionada há pouco tempo e que traz 
algumas inovações relevantes e importantes para nossa 
consideração”, disse, partindo, então, para a explanação 
dos números sobre o cenário macroeconômico do País 
e a relação desses dados com a Lei de Recuperação de 
Falências. “A recuperação de empresas, tanto no cenário 
interno quanto na visão internacional, é também muito 
relevante para a nossa economia, para como nos vêm no 
aspecto interno e externo”, disse o Ministro, encerrando, 
com sua apresentação, mais um evento de sucesso na 
cooperação entre Brasil e Itália. 

o Ministro luís Felipe 

salomão na apresentação 

de encerramento 

Fo
to

s:
 A

rq
u

iv
o

/ 
E

d
it

o
ra

 J
c

Por sua vez, Galdino abordou no tema do ponto 
de vista da área da saúde para mostrar, em breves 
linhas, como o Judiciário se tornou o lócus de pro-
teção dos direitos fundamentais no Brasil. “Nós 
verificamos uma mudança nos primeiros anos do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando a ênfase 
das decisões, pelo menos as mais importantes, era 
estritamente técnica. Hoje é diferente, com o foco 
na proteção dos direitos fundamentais”, observou. A 
Professora Naiara preferiu trazer reflexões sobre dois 
temas específicos, relacionados à complementaridade 
do papel das cortes nacionais e das cortes suprana-
cionais na tutela dos direitos, em especial o diálogo 
entre essas cortes. “Há, de fato, interação entre as 
cortes de Justiça em diversos âmbitos aqui na Itália. 
É a chamada interação vertical, uma dinâmica sem-
pre mais frequente na atualidade na Itália”, explicou. 

O Desembargador Albanez, indo além do papel de 
moderador, abordou aspectos sobre a dignidade da 
pessoa humana, que, a partir da Constituição de 1988, 
passou a ganhar mais atenção por parte dos operadores 
do Direito. “Especialmente no TJRJ, por meio do nosso 
Ministro Luis Felipe Salomão. A sociedade, na verdade, 
foi transformada ao longo dos anos com o amadureci-
mento de democracias, do surgimento de instituições e 
também a ampliação do acesso à informação, que trouxe 
conflitos que estavam esquecidos. Assim, o Estado pas-
sou de vilão, de mero arrecadador de impostos, para um 
materializador dos direitos humanos”, declarou.

“Cooperação jurídica internacional (EU, Itália e Bra-
sil)” foi o tema do segundo painel, em mesa presidida 
pelo Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG) e Diretor da ENM, Caetano Levi, com a 
participação do magistrado italiano Aldo Ingangi e do 
Professor da Universidade de Milão Pier Filippo Giug-
gioli. “Ao longo da história, o crime organizado sempre 
foi transnacional. Entretanto, nos últimos tempos, a 
facilidade das comunicações, quer físicas quer virtuais, 
fez com que esse delito ganhasse dimensões assusta-
doras. O tráfico de pessoas e o de drogas ilícitas, por 
exemplo, se faz em questão de horas. O que denomina-
mos no Brasil de lavagem de dinheiro hoje se faz por 
via virtual. Então, as ordens jurídicas também preci-
sam dessa cooperação para o eficaz combate a esses 
tipos de crimes transnacionais”, declarou Levi. 

O magistrado Ingangi focou sua apresentação no 
tema da assistência jurídica no contexto europeu, 
abordando aspectos como a atuação, dentro e fora da 
Europa,  da Eurojust – agência criada em 2002, voltada 
à solução de questões judiciais nos países integran-
tes da União Europeia, com o objetivo de combater o 
crime organizado e demais situações relacionadas à 
violação de fronteiras. Como principais consequências 
dessa cooperação, ele apontou a harmonização das leis 
nacionais, especialmente no que diz respeito aos direi-
tos fundamentais das pessoas envolvidas; a adoção 
de ferramentas que pressupõem a existência de uma 
decisão judicial legítima no país solicitante, para a qual 

Mesa presidida pelo  

desembargador Caetano 

levi (à esquerda), com a 

participação dos professores 

italianos aldo Ingangi  

e Pier Filippo Giuggioli  
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O segundo evento, o Encontro dos Pre-
sidentes das Comissões de Prerrogativas 
do Sistema OAB, em 4/02, foi o momento 
de alinhar a atuação das seccionais, estabe-
lecer padrões e competências na defesa da 
advocacia. “É importante fazermos a ligação 
do Conselho Federal com os estados. Nosso 
trabalho é muito mais fazer a articulação das 
nossas estratégias nacionais e dar o suporte 
e o apoio necessários para as seccionais. A 
diretoria está de coração e alma na discussão 
das prerrogativas, neste ano essa é a nossa 
prioridade”, explicou o Presidente. 

Em novembro, a OAB vai celebrar os seus 
90 anos, durante Conferência Nacional da 
Advocacia a ser realizada em Brasília. É a 
instituição melhor avaliada entre empresas 
e organizações em pesquisa promovida pela 
Associação dos Magistrados do Brasil (AMB). 

A Ordem figura como a entidade mais respei-
tada pela sociedade, com 66% de aprovação 
dos pesquisados.

Para Santa Cruz, essa será mais uma 
oportunidade para a Ordem reafirmar a 
defesa da advocacia e do Estado Democrá-
tico de Direito. “A OAB continuará vigi-
lante e cooperativa, ciente de seu papel de 
tribuna e voz da sociedade e de seu dever 
constitucional.” 

violação de prerrogativas – O respeito 
ao pleno direito de defesa e às prerrogativas, 
como a garantia do exercício da profissão 
com paridade e a prestação jurisdicional 
mais igualitária, foram defendidos nos 
diversos painéis do Encontro sobre crimes 
de violação de prerrogativas, que reuniu, 
na sede do Conselho Federal em Brasília, 
centenas de integrantes de comissões, da 
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ESPAçO OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) anunciou o fortalecimento 
das prerrogativas dos advogados como prioridade para o ano de  
  2020, consolidando avanços, obtidos no ano passado, como a apro-

vação da criminalização da violação de prerrogativas, incluída na Lei de 
Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019). Dois eventos realizados pela 
OAB no início de fevereiro marcaram as discussões.

O I Encontro Nacional sobre os Crimes de Violações das Prerrogativas, 
em 3/02, reuniu especialistas que debateram o tema sob diferentes aspec-
tos, como o amplo direito de defesa, busca e apreensão e prisão de advoga-
dos, contenção do abuso de poder e os desafios da advocacia na aplicação 
da nova lei. 

 “Marcamos o evento para esse dia como um gesto simbólico. Apesar 
de toda a aridez e da dificuldade do debate público, 2019 foi um ano impor-
tante para a advocacia. Tivemos vitórias maiúsculas, que são da estatura 
que a Ordem pretende para o seu cotidiano de avanço para a advocacia 
e para o Brasil”, afirmou o Presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. “Agora, 
cabe implementar essas vitórias e dizer que neste ano essa será a nossa 
prioridade. Daí o simbolismo de realizar esta reunião no primeiro dia, na 
abertura do ano judiciário. Façamos desse ano o grande ano de avanço”, 
completou. 

Para Santa Cruz, a Lei de Abuso de Autoridade, que estabeleceu a crimi-
nalização da violação das prerrogativas dos advogados, significou a maior 
conquista para o cidadão, não apenas para a advocacia, desde o Estatuto da 
Advocacia e do Código de Processo Civil.  

fortalEcimEnto daS 
prErrogativaS é  
prioridadE da oab
Depois de vitória histórica, com 
criminalização da violação de 
prerrogativas, ordem debate 
implantação dos avanços obtidos  
no ano passado

na foto, da  esquerda para a 

direita: Presidente da oaB-rn, 

aldo de Medeiros lima Filho; 

Conselheira Federal e Presidente 

da Comissão especial de estudo da 

reforma Política, luciana nepo-

muceno; Conselheira do Conselho 

nacional do Ministério Público, 

Fernanda Marinela; Presidente da 

oaB nacional, Felipe santa Cruz; 

secretário-Geral da oaB nacional, 

José alberto simonetti Cabral; 

Vice-Presidente da oaB-rJ, ana 

tereza Basilio; Presidente da 

Comissão nacional de defesa de 

Prerrogativas e Valorização da 

advocacia da oaB, alexandre 

ogusuku; diretor-tesoureiro da 

oaB, José augusto de noronha.
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da lei. “O que verificamos atualmente é uma 
criminalização do exercício da advocacia. 
Isso é muito sério. Há um ímpeto em quebrar 
sigilo de advogados. A advocacia não apenas 
é indispensável para a Justiça, como tam-
bém, nos momentos mais difíceis, participou 
da luta pela volta do Estado de Direito”, disse 
Katia.

A Conselheira Federal e Presidente da 
Comissão Especial de Estudo da Reforma 
Política, Luciana Nepomuceno, lembrou que 
o abuso do poder político e do poder eco-
nômico tornam o candidato inelegível. “O 
abuso de poder já está presente para retirar 
candidato de pleito eleitoral, para a cassação 
de mandato. Diante disso cabe a pergunta: 
aquele que viola as prerrogativas profissio-
nais não tem de ser punido em razão das vio-
lações?”, questionou Luciana.

O Presidente da OAB-SP, Caio Augusto dos 
Santos, abordou a necessidade da sistematizar 
a atuação para garantir as provas. “Como advo-
gados que somos, sabemos que são as provas 
que podem conduzir à punição de alguém e a 
sistematização desse novo momento que esta-
mos a vivenciar com as hipóteses de violação 
das prerrogativas profissionais requer estrutu-
ração, adequação, qualificação de todo o nosso 
País para que as provas dessas ocorrências 
sejam materializadas pela nossa instituição 
para que seja possível atestar a conduta equi-
vocada praticada”, afirmou ele.

contenção do abuso de poder – Em 
outro ponto de debate, a Conselheira Fede-
ral e Vice-Presidente da Comissão Nacional 
de Legislação, Georgia Nunes, defendeu a 
necessidade de a OAB fiscalizar a atuação do 
Ministério Público diante da Lei de Abuso de 
Autoridade. “Como o Ministério Público vai 
atuar nesse seu dever de fiscalizar os crimes 
de abuso de poder de autoridade? Temos que 
fiscalizar essa atuação. Este é o nosso papel. 
Não apenas dos advogados, mas principal-
mente de nós representantes da advocacia”, 
defendeu. 

Para o Conselheiro Federal e Presidente da Comis-
são Especial de Direito Processual Penal, Gustavo 
Henrique Badaró, o profissional, vítima de violação, 
deve ter a possibilidade de proposição de queixa. “Na 
medida que entendamos que a violação das prerroga-
tivas afeta o exercício da advocacia como um crime 
contra a administração da Justiça como um todo, 
parece-me razoável que se estabeleça uma legitimação 
concorrente em que o Ministério Público pode promo-
ver a ação penal pública mediante denúncia, que é a 
regra que está na lei, mas que isso não retire do pró-
prio ofendido, o advogado que tenha sido violado nas 
suas prerrogativas, ou em um âmbito institucional, da 
OAB, o direito de promover uma queixa. Obviamente 
estamos falando de uma situação que dependerá de 
reforma legislativa”, justificou Badaró. 

O Conselheiro Federal e Vice-Presidente da Comis-
são Especial de Garantia do Direito de Defesa, Ademar 
Rigueira, entende que a OAB pode ser considerada a 
entidade ofendida para fins de legitimidade da propo-
situra da ação penal subsidiária. “Temos de dar esse 
conselho amplo de ofendido. O bem jurídico tutelado 
é de proteção da OAB, mesmo por via reflexa. Há um 
dever constitucional da OAB, é uma função essencial à 
Justiça. Há interesses coletivos na proteção da advoca-
cia, além daquela lesão individual do advogado, justa-
mente por ter uma dupla titularidade do bem jurídico 
tutelado”, defendeu Rigueira.

“apesar de toda a 
aridez e da dificuldade 
do debate público, 
2019 foi um ano 
importante para a 
advocacia. Tivemos 
vitórias maiúsculas”, 
Felipe santa cruz
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procuradoria nacional, advogados crimina-
listas e diretores da Ordem.

 “Que a tônica em nosso País seja, cada dia 
mais, a eficácia desta importante lei que cri-
minaliza todo e qualquer ato que atente con-
tra as prerrogativas dos advogados. Não é 
momento de parar, mas sim de continuar em 
frente, buscando não somente a implemen-
tação da Lei como também seu aperfeiçoa-
mento”, afirmou o Secretário-Geral da OAB 
Nacional, José Alberto Simonetti Cabral.

O Presidente da Comissão Nacional de 
Defesa de Prerrogativas e Valorização da 
Advocacia da OAB, Alexandre Ogusuku, des-
tacou que o livre exercício da advocacia está 
diretamente ligado à garantia do direito de 
defesa do cidadão em sua plenitude. “É pre-
ciso ter coragem para enfrentar alguns perfis 
de redes sociais que estão aí a sangrar o bom 
advogado, que promovem a confusão de con-
ceitos”, afirmou.

punição criminal – Durante sua partici-
pação no Encontro, a Conselheira do Conse-
lho Nacional do Ministério Público (CNMP), 
Fernanda Marinela, destacou a punição cri-
minal na lei de abuso de autoridade. “Estáva-

mos falando da Lei nº 4.898/1965 que foi idealizada ao 
tempo da ditadura, portanto, o contexto era completa-
mente outro. Precisávamos de uma lei contemporânea, 
que registrasse a necessidade atual. A segunda questão 
é a punição do agente público. Esses agentes não eram 
punidos antes, ou eram, muitas vezes, dentro de uma 
estrutura administrativa precária que efetivamente 
não conseguiam atingir o resultado. Hoje, temos uma 
punição criminal, uma responsabilização civil”, expli-
cou Marinela.

A atuação de autoridades em operações policiais e 
inquéritos também foi destacada. “A maior qualidade 
que a Lei de Abuso tem foi simbolicamente demons-
trar o repúdio do legislador a esses atos praticados 
sob os aplausos dos incautos da população que desco-
nhecem as normas que deveriam ser aplicadas. Ainda 
que não se tenha uma autoridade que tenha cometido 
abuso condenada, com decisão transitada em julgado, 
o simbolismo é grande. Trata-se da reprovação pública 
e jurídica dessas condutas”, afirmou a Vice-Presidente 
da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio.

Ao debater a busca e apreensão, prisão de advo-
gados e abuso de autoridade, a Vice-Presidente da 
comissão de Direito Penal do Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB), Katia Rubinstein Tavares, considerou 
fundamental a união da classe para a implementação 

ADvOcAciA

 Presidente da oaB nacional, Felipe santa Cruz 
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misso de ajustamento de conduta seria apli-
cável a ações de improbidade. Na jurispru-
dência, contudo, a questão não era pacífica, 
havendo decisões desfavoráveis por parte do 
Superior Tribunal de Justiça.

O último capítulo dessa série foi escrito há 
pouco: o Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019) 
inseriu, na Lei de Improbidade Administrativa, 
a admissão de celebração de acordo de não 
persecução cível, com possibilidade de reque-
rimento, pelas partes ao juiz, de suspensão 
do prazo de contestação, para criar ambiente 
favorável às tratativas. É, do ponto de vista 
legal, uma derradeira afirmação da negociabi-
lidade em relação às infrações tipificadas.

No entanto, dúvidas não faltam. Se o 
regramento aprovado pelo Legislativo soava 
responsivo, o veto apostado pela Presidência 
abriu questionamentos.

O primeiro dispositivo vetado mencio-
nava a viabilidade do acordo no bojo da ação 
de improbidade, ao argumento de que esti-
mularia a continuidade da demanda, pelo réu 
sabedor da oportunidade de consenso poste-
rior, o que contrariaria a eficiência e o inte-
resse público.

Apesar disso, parece que o compromisso 
pode ser tomado em juízo, na esteira da 
tendência doutrinária e jurisprudencial, que 
aponta no sentido da maior abertura do cabi-
mento de termo de ajustamento de conduta 
judicial, apto a ser tomado mesmo por asso-
ciações. Ademais, o interesse público e a efici-
ência são prestigiados, sempre, com a mais 
breve solução do conflito, sendo inquestioná-
vel que o acordo durante a ação é mais econô-
mico que a formação de título executivo judi-
cial definitivo.

O principal problema do veto, no entanto, 
diz respeito ao delineamento feito pelo legisla-
dor quanto a aspectos centrais, como a legiti-
midade e o conteúdo da avença. A motivação da 
vedação recai sobre a curta legitimidade esta-
tuída, já que apenas o Ministério Público era 
mencionado no rechaçado dispositivo, sendo 
esquecida a pessoa jurídica lesada, que também 
possui aptidão para o ajuizamento da ação.

Poder-se-ia alegar que a retirada do comando da 
órbita jurídica nacional apenas confirmaria, ante as 
razões presidenciais, a legitimidade desses outros 
entes. No entanto, é de se lamentar que diversos aspec-
tos, como os parâmetros para o acordo, as exigências 
de ressarcimento integral do dano e de pagamento de 
multa e o iter de aprovação da proposta internamente 
ao Ministério Público foram pilares deixados de lado.

Diante desse cenário de quase silêncio normativo, 
caberá à doutrina e à jurisprudência traçar critérios 
seguros para a tomada de compromisso, sem os quais 
os pretensos réus vacilarão em acordar.

Uma conclusão, apesar disso, merece prestígio, 
desde já: o ressarcimento do dano é condição inego-
ciável, satisfazendo o mínimo anseio da coletividade 
lesada de retorno ao status quo, da maneira mais efetiva 
e célere, complementada por obrigações acessórias 
(funcionando a multa do artigo vetado como sugestão). 
Afinal, o afastamento das rígidas sanções legais é uma 
robusta benesse por parte da lei, que jamais poderá ter 
o condão de tornar a conduta ilícita vantajosa.

DiREitO PÚBlicO

 JOSé ROBERtO MEllO PORtO 

Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro

Presidente da Comissão de Estudos em Processo Civil da OAB-RJ

A tutela coletiva – assim compreendida a modalidade de 
solução de conflitos coletivos – envolve diversas peculia- 
  ridades: legitimidade, coisa julgada, competência e diver-

sos outros institutos fundamentais são revisitados para garantir 
a adequada proteção de direitos transindividuais ou individuais 
homogêneos. No amplo leque de instrumentos eleitos pelo legis-
lador para tanto, está a ação de improbidade administrativa, cujo 
objeto interessa a toda a coletividade, atingida pelos atos lesivos 
ao erário ou a princípios da boa administração.

Tema central, que sempre despertou polêmica, é o da possi-
bilidade de realizar acordos a respeito dos atos ímprobos. Se, nos 
direitos coletivos em geral há a autorização da Lei da Ação Civil 
Pública (art. 5o, §6o, da Lei no 7.347/1985), a legislação referente à 
improbidade apontava para saída diversa, vedando acertamentos 
indistintamente (art. 17, §1o, da Lei no 8.429/1992).

A propósito, é importante lembrar que a natureza do 
compromisso de ajustamento de conduta é controvertida: para 
alguns, equivaleria a um reconhecimento jurídico do pedido, 
para outros, a uma transação, e, para uma distinta parcela, seria 
uma figura suis generis, por não haver possibilidade de disposi-
ção do legitimado em relação ao direito material, mas somente 
quanto à sua forma de cumprimento. De todo modo, a Lei de 
Improbidade dele mantinha distância.

A evolução legislativa e jurisprudencial, contudo, provocou a 
revisitação da questão. O advento de certos diplomas esclareceu 
que a impossibilidade de qualquer negociação sobre determina-

a lEi no 13.964/2019 E oS 
acordoS Em matéria 
dE improbidadE 
adminiStrativa

dos bens jurídicos não atendia aos anseios 
jurídico-sociais, não raro postergando a 
pacificação de litígios por anos, em ofensa ao 
princípio da eficiência e da economia proces-
sual microscópica.

Cumpre mencionar, aqui, a edição da Lei 
Anticorrupção, que abriu a via dos acordos 
de leniência, a Lei de Mediação, mencionando 
expressamente solução consensual no inte-
resse da Administração sobre tema tratado, 
em paralelo, em ação de improbidade, e a 
recente remodulação da Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro, que criou o 
compromisso em prol do serviço público.

Mesmo na seara criminal, tornou-se 
corrente a celebração de acordos de não perse-
cução, ainda antes de qualquer previsão legal, 
o que escancara a superação do dogma da 
indisponibilidade da ação penal. O Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP) regu-
lamentou a figura na Resolução 181, posterior-
mente reformulada pela Resolução 183/2018.

Todo esse influxo de consensualidade 
levou o órgão controlador do Ministério 
Público a editar a Resolução 179/2017, a qual 
mencionava expressamente que o compro-
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 EvEnin EuStÁQuiO DE ÁvilA 

Defensor Público do Distrito Federal 

 vitOR SOuzA SAMPAiO 

Ex-aluno de Educação em Direitos

O presente ensaio parte de uma reflexão humana, 
jurídica e social aparentemente simples, porém 
árdua e entusiástica. Diante de uma legislação 

que impõe ao cidadão brasileiro o conhecimento obri-
gatório da lei e, por outro lado, de um Estado eminen-
temente social e democrático, a educação voltada aos 
direitos e deveres do indivíduo deve ser a premissa 
básica do direito mais fundamental de garantia da 
cidadania: o acesso à Justiça.

A Educação é um direito humano em si mesmo e 
um meio indispensável para o acesso a outros direitos 
fundamentais e para o respeito às regras básicas do 
Direito brasileiro, isto é, de convivência em sociedade.1

É, pois, através da Educação que reconhecemos o 
outro, os valores, compreendemos os direitos, os deve-
res, ponderamos a injustiça, os conflitos, nos comuni-
camos, ou seja, os elementos que nos cercam enquanto 
indivíduos sociais.2

Aliás, o movimento da história é regido justamente 
pela Educação, pela qual se transmitem a cada geração 
as aquisições prévias da cultura humana.

No que importa à presente reflexão, não se trata 
de uma visão tradicional de educação cívica, mas de 
um conceito amplo de cidadania calcado na Educação 

a Educação Em dirEitoS 
como o Significado dE 
acESSo à juStiça
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como prática de consciência e de liberdade. 
É a partir dela que o indivíduo toma para si 
seus direitos e deveres como fatos e reali-
dade e tem condições de acesso à Justiça – 
longe da sua concepção formal resumida em 
tutela jurisdicional.

Ora, dar efetividade ao direito de acesso à 
Justiça perpassa pelo direito à Educação que, 
em uma concepção cidadã, significa garantir 
que todos, sem distinção, tenham assegu-
rado o acesso ao ensino de qualidade, para o 
desenvolvimento humano, a inclusão social e 
a concretização dos direitos fundamentais.

Propõe-se, portanto, a ideia de Educação 
para a cidadania como base da democracia e 
da transformação social.

Transformação social. Esse é o propósito 
da Defensoria Pública e é em razão dele que 
a expressão “assistência jurídica integral e 
gratuita” melhor se concilia com os objetivos 
da República estampados no art. 3o da Cons-
tituição Federal.

Naquela Carta, ao tempo que são esta-
belecidos entre os objetivos fundamentais 
construir uma sociedade livre, justa e solidá-
ria, bem como erradicar a pobreza e a margi-
nalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais (art. 3o, I e III), prevê-se um órgão 
estatal cuja atribuição é a de concretizar o 
direito de acesso à Justiça (art. 134), o mais 
fundamental para garantir a cidadania.

Esse acesso, porém, deve ser interpretado 
de acordo com os desígnios e o espírito de 
um Estado Democrático e Social de Direito. 
Logo, o fundamento dessa instituição não se 
limita a garantir às pessoas necessitadas os 
meios para que invoquem a tutela do Estado-
juiz.

Verifica-se que a Justiça brasileira apre-
senta-se, de forma geral – principalmente 
por uma questão cultural clássica – para o 
povo brasileiro, de modo a cuidar da conse-
quência das relações humanas. Ou seja, tais 
relações só se voltam para o olhar do sistema 
de Justiça se houver litígio.

A uma Defensoria Pública eficaz o que 
se impõe é procurar entender os porquês da 

desordem social, e enxergar e trabalhar o Direito como 
um meio de transformação social. Para tanto, deve ela 
atuar ativamente – longe de qualquer inércia – já que 
a desigualdade social, antes de tudo, é a desigualdade 
de informações.

Tal atuação abrange a educação em direitos, que 
consubstancia uma das principais funções institucio-
nais da Defensoria Pública (art. 4o, III, da Lei Comple-
mentar no 80/1994).

Essa educação – que jamais deve ser entendida 
como a mera informação sobre direitos – acontece 
quando a Defensoria Pública apresenta-se à popula-
ção para auxiliá-la na conscientização cidadã acessível, 
ampliada e polemizada.

Acessível, pois em linguagem comum, prática e 
didática, longe do complexo “juridiquês”. Ampliada, 
pois não limita-se a informar direitos e deveres ime-
diatos, como o de votar, pagar tributos ou alimentos, 
não se valer da autotutela para a solução de seus confli-
tos. Polemizada, pois, trata das relações de poder que 
lhe afetam, dos temas sensíveis às minorias.

É quando os protagonistas do Estado, isto é, o 
povo passa a compreender os direitos que tem, os 
respectivos meios de sua efetivação, o significado 
social de suas limitações, as relações de poder vigen-
tes, além de cultivar o respeito e a manutenção dos 
ideais democráticos.

Em outras palavras, é quando o povo redesco-
bre o Estado e, assim, desmonta-se o monopólio da 
informação qualificada. Paulo Galliez, que cita um 
estudioso brasileiro (Álvaro Vieira Pinto), lembra 
que “o que era instintivo clamor de revolta trans-
forma-se em iluminante compreensão. Antes sofria, 
agora sabe por que sofre”.3

Combatamos a causa pela causa e não pelas con-
sequências, uma vez que a prevenção de conflitos – de 
qualquer espécie – por meio da Educação é a melhor 
forma de dar dignidade aos cidadãos brasileiros.

Trata-se, portanto, do verdadeiro acesso à Justiça, 
onde cada cidadão brasileiro – repise-se, indistinta-
mente – deve ter a dignidade do acesso às regras bási-
cas que fundamentam todo e qualquer tipo de relação 
que poderá constituir em uma sociedade politicamente 
organizada.

Pois bem. Transformação social só pode ser obtida 
por meio de busca ativa e ações coletivas as quais, 
evidentemente, não se limitam a processos junto ao 
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Judiciário, compreendendo que o direito de 
acesso à Justiça não deve esgotar-se numa 
concepção meramente formal.

Ora, tantos costumes e hábitos enraiza-
dos na sociedade motivam fatos e compor-
tamentos que não guardam compatibilidade 
alguma com a lei, que, por sua vez, geram 
processos judiciais que inundam o Poder 
Judiciário sem efetividade alguma. Não se 
combate esse ciclo com nenhuma outra arma 
que não seja a Educação.

Aliás, se o Estado é social, o direito à 
Educação foi consagrado como um direito 
social, e o sistema de Justiça brasileiro com-
põe o Estado, é fundamental que se aban-
done a atuação burocrática para aproximar-
se do povo e perceber as razões dos conflitos 
sociais.

Para tanto, não há espaço mais privile-
giado para atuação, diálogo e reflexão do que 
a escola pública brasileira, que, juntamente 
com os estudantes e a família, podem guiar 
o sistema de Justiça às causas mais básicas 
e sensíveis que levam as pessoas a constituir 
e transitar em um Estado paralelo de regras, 
fatos e costumes populares que muitas vezes 
não guardam compatibilidade jurídica, tam-
pouco efetividade prática.

No Brasil, onde o índice de analfabetismo 
e a carência de informações são altíssimos, 
submetendo pessoas desfavorecidas a ele-
vado grau de alijamento intelectual, a atu-
ação da Defensoria Pública com políticas 
públicas em educação é um dever-poder.

E a educação em direitos é o que mais se 
compagina com a verdadeira consolidação 
da cidadania e a busca pela transformação 
social, já que não se pode falar em tais obje-
tivos diante da alienação que vem por todos 
os lados.

Portanto, cabe à Defensoria Pública cons-
cientizar as pessoas em situação de vulne-
rabilidade econômica, social e jurídica que a 
desigualdade não decorre de alguma explica-
ção metafísica. É uma questão de educação 
emancipadora.

Ademais, mediante o contínuo e per-

manente investimento na formação do indivíduo 
enquanto cidadão consciente, é possível enaltecer a 
participação social organizada, o exercício ativo da 
cidadania, melhorar a transparência na aplicação dos 
recursos públicos, reduzir a corrupção e aumentar a 
eficiência das políticas e dos serviços prestados pelo 
Estado.

Assim, conclui-se que a educação em direitos se 
mostra como o requisito básico de qualquer projeto de 
nação minimamente vocacionada para o seu povo.

Enfim, “o que faz que os homens formem um povo 
é a lembrança das grandes coisas que fizeram juntos e 
a vontade de realizar outras” – “Ce qui fait que des hom-
mes forment um pleuple o est le souvenir des grande chou-
ses qu’ ils ont faites ensemble et la volonté d’ em acomplir 
de nouvelles” – Renan; citado em O Anel de Ametista, 
XIX, por Anatole France.

Realizemos outra grande coisa: uma nação que 
tenha a educação em direitos como pilar da existência 
do Estado, para que o acesso à Justiça tenha a ver com 
a dignidade de todo cidadão ser informado sobre as 
regras básicas da convivência em sociedade.

Precisamos avançar arduamente.
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