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 TiaGo SaLLeS  

O prolongamento da pandemia vai fazer com que 
a troca no comando de três importantes tri-
bunais superiores ocorra sob o signo da incer-

teza. Nenhuma dúvida quanto à capacidade técnica dos 
novos dirigentes, ministros de notória competência e 
bagagem. O problema é que sua tarefa não é simples. 

Mais do que apenas manter a casa de pé, eles têm 
nas mãos a imensa responsabilidade de aprimorar a 
produção judiciária quando ainda não se tem a exata 
dimensão dos desdobramentos da pandemia na saúde, 
na economia e na política. Uma crise cujos efeitos, no 
Brasil, tendem a transbordar para um sistema de Jus-
tiça já abarrotado, com um volume de processos judi-
ciais contado às dezenas de milhões. 

O cientista norte-americano Albert Sabin, que em 
1961 renunciou aos direitos de patente da vacina que 
criou, o que facilitou sua difusão e permitiu que crianças 
de todo o mundo fossem imunizadas contra a poliomie-
lite, disse: “Um cientista, que também é um ser humano, 
não deve descansar enquanto o conhecimento que pode 
reduzir o sofrimento repousa em uma estante”. Como 
cientistas em busca da vacina contra um vírus, nossos 
magistrados também não podem descansar antes de 
encontrar a melhor combinação de esforços para que o 
corpo do Judiciário consiga superar a “epidemia de pro-
cessos”, além de outras turbulências que se anunciam.

O Ministro Humberto Martins, que estampa a capa 
de nossa edição de agosto, prepara-se para o desafio de 
assumir a Presidência do Superior Tribunal de Justiça, 
em setembro, com um planejamento estratégico feito em 
parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Promete uma 
gestão participativa, sintonizada com as contribuições 
feitas por comitês setoriais de ministros. E para conter a 
enxurrada de processos no Tribunal da Cidadania, além 
de fortalecer a sistemática dos recursos repetitivos e 
investir em inteligência artificial, ele aposta na aprovação 
da PEC que limita as hipóteses de recurso ao STJ.

vacinas conTra a epidemia 
de processos
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Av. Presidente Wilson, 210 - 11º ,12º e 13º andares

Fundado por advogados de destaque no cenário 
nacional, egressos dos principais escritórios de 
advocacia do País, Basilio Advogados tem atuação 
empresarial, baseada no atendimento a grandes 
empresas de diversos segmentos, tais como 
concessionárias de serviço público, mineradoras, 
bancos, construtoras, shopping centers, assim 
como a pessoas físicas. 

O Escritório conta com uma equipe multidisciplinar, 
que atua em diversos segmentos empresariais, 
priorizando a ética em suas relações e a busca 
constante pela excelência.

Em sintonia com a constante evolução das demandas 
sociais e alinhado a recursos tecnológicos, o escritório 
tem por objetivo essencial e compromisso institucional 
a prestação de serviços de excelência jurídica, com a 
confecção artesanal dos trabalhos e atuação 
diferenciada, tudo isso pautado por uma política de 
tratamento personalizado ao cliente, sempre 
na busca da solução mais objetiva, célere e adequada 
para cada assunto.

Na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o 
Ministro Luís Roberto Barroso, nossa capa de julho,  
tem pela frente o desafio de realizar uma das maiores 
eleições do mundo (com mais de 150 milhões de elei-
tores) sem desrespeitar as regras sanitárias e de isola-
mento social impostas pela pandemia. 

Próximo presidente do Supremo Tribunal Federal 
e do Conselho Nacional de Justiça, o Ministro Luiz Fux 
já antecipou que vai lançar mão de plataformas online 
e da inteligência artificial para promover a solução em 
massa de conflitos intersubjetivos. O magistrado – a 
quem vamos convidar para nossa capa em setembro, 
mês de sua posse – diz esperar ainda que o Poder seja 
provocado, por meio dos incidentes de assunção de 
competência (IAC) ou dos institutos de resolução de 
demandas repetitivas (IRDR), para fixar teses jurídicas 
que, obedecidas por todos os tribunais brasileiros, aju-
dem o País a superar as dificuldades econômicas trazi-
das ou agravadas pela covid-19.       

Aos novos timoneiros do Poder Judiciário, deseja-
mos sorte e, desde já, hipotecamos o apoio da Revista 
JC. Que eles tenham coragem, força e persistência 
para levar as mudanças necessárias a cabo. Pois como 
disse outra grande cientista, a polonesa naturalizada 
francesa Marie Curie, “o caminho do progresso não é 
rápido nem fácil”. 

nova parceria – Comemoramos nessa edição o 
convênio firmado entre a Revista e a Associação Nacio-
nal dos Magistrados do Trabalho (Anamatra), que vai 
nos possibilitar discutir com ainda mais profundidade 
relevantes temas trabalhista.



Neste momento de crise, a indústria está 
empenhada em apresentar soluções para
mitigar os efeitos causados pelo coronavírus:

• São campanhas de prevenção, cuidados
de higiene e atenção à saúde mental
dos trabalhadores;

• Projetos de inovação com foco na prevenção, 
diagnóstico e tratamento da covid-19;

• Ampliação da capacidade produtiva nacional
de equipamentos de proteção individual (EPIs)
e reparo de respiradores mecânicos.

É a indústria unida no combate ao coronavírus.

A INDÚSTRIA SOMA 
ESFORÇOS NO COMBATE
À COVID-19.
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“Tenho fé em um  
Tribunal parTicipaTivo” 
Entrevista exclusiva com o presidente eleito do Superior 
Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins

   da Redação  

Em sessão realizada por videoconferência em 
maio, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) elegeu por aclamação os ministros Hum-

berto Martins e Jorge Mussi para os cargos de Presi-
dente e Vice-Presidente no biênio 2020-2022, período 
no qual vão acumular a direção do Conselho da Justiça 
Federal (CJF). Eles vão substituir, respectivamente, os 
ministros João Otávio de Noronha e Maria Thereza de 
Assis Moura, cuja gestão termina ao final desse mês 
de agosto.

Na mesma sessão, a Ministra Maria Thereza de 
Assis Moura foi escolhida para ser corregedora nacio-
nal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); o Ministro 
Og Fernandes para o cargo de Diretor-Geral da Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magis-
trados (Enfam); e o Ministro Benedito Gonçalves para 
dirigir a Revista do STJ. 

A solenidade de posse está marcada para o dia 27 de 
agosto, às 17h, por videoconferência, com transmissão 
ao vivo pela TV Justiça. 

Nascido em Maceió (AL), Humberto Martins foi 
promotor de Justiça até 1982 e exerceu a advocacia pri-
vada até 2002, quando passou a ocupar o posto de Pro-
curador do Estado de Alagoas. No mesmo ano, ingres-
sou no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas como 
desembargador, por meio do quinto constitucional, 

cargo que exerceu até 2006, quando tomou 
posse como ministro do STJ. Desde então, 
atuou como membro da Segunda Turma, da 
Primeira Seção e da Corte Especial. Foi ouvi-
dor, diretor da Enfam e vice-presidente do 
Tribunal, além de ter acumulado, durante o 
biênio 2013-2014, o cargo de ministro substi-
tuto do Tribunal Superior Eleitoral.

Nessa entrevista exclusiva à Revista Jus-
tiça & Cidadania – ouvido por seu colega de 
corte no STJ e Presidente do Conselho Edito-
rial da Revista, Ministro Luis Felipe Salomão, 
e pelo Editor-Executivo Tiago Salles – Mar-
tins fala sobre os planos para sua gestão e 
comenta o atual momento do Poder Judiciá-
rio. Confira os melhores momentos.  

tiago salles – Gostaria que o senhor fizesse 
breve avaliação do trabalho à frente da cor-
regedoria nacional de Justiça nos últimos 
dois anos. Quais foram as maiores dificulda-
des e realizações?
ministro Humberto martins – Em todos os 
cargos que exerço, parto do sentimento de 
que deve haver diálogo, participação e, sobre-
tudo, planejamento. Quando assumimos a 
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Corregedoria Nacional de Justiça, tínhamos um plane-
jamento estratégico para dois anos, no qual apresen-
tamos quais seriam as inspeções, com as respectivas 
datas, em todos os tribunais estaduais e federais. Rea-
lizamos todas as inspeções planejadas e constatamos 
que os Tribunais, de maneira geral, preocupam-se em 
construir um Poder Judiciário eficiente, transparente, 
de qualidade e, sobretudo, com produtividade. 

Dentre as maiores dificuldades, detectamos uma 
grande diferença entre a organização e o funcionamento 
dos tribunais, pois alguns têm um grande investimento 
em tecnologia, pessoal e organização administrativa, 
enquanto outros ainda estão nos estágios iniciais da 
modernização. Isso demonstra o acerto da criação do 
CNJ, que tem como um dos seus papéis uniformizar a 
atuação dos tribunais brasileiros, fazendo um intercâm-
bio de informações e boas práticas entre os tribunais, a 
fim de construir um Poder Judiciário uniforme em todo 
o território nacional.

No tocante às principais realizações de minha ges-
tão, gostaria de destacar que as boas práticas adotadas 
pelos Corregedores que me antecederam foram man-
tidas e aprimoradas. Faço essa observação porque o 
CNJ é um órgão relativamente novo, com cerca de 15 
anos de implementação, o que é pouco em termos de 
Administração Pública, especialmente em se tratando 

O que fica é 
a imagem do 
Judiciário. se um 
falha, o cidadão 
pensa que todos 
estão falhando. 
se um acerta, a 
imagem positiva  
é compartilhada  
por todos”
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de um órgão de caráter nacional, que tem que vencer 
muitas barreiras para alcançar todos os locais de nosso 
imenso País.

Assim, a nossa atuação à frente da Corregedoria 
sempre teve como foco atender o sentimento do cida-
dão, que quer uma Justiça rápida, eficiente, de quali-
dade e produtiva. Foi com base nessas premissas que 
editamos provimentos, recomendações, orientações 
e também implementamos ações na Corregedoria 
Nacional de Justiça.

Uma das primeiras medidas adotadas foi a criação 
do Disque-Cidadania, facilitando o encaminhamento 
de denúncias e sugestões, que permitiu ao cidadão 
encaminhar diretamente ao Corregedor as suas recla-
mações, e eu sempre acompanhei pessoalmente todas 
as respostas, procurando não deixar nada sem solução.

Outra medida foi a criação do Fórum Nacional 
das Corregedorias (Fonacor), porque se exigia que 
houvesse um fórum dos corregedores estaduais, mas 
não havia um fórum nacional no qual o corregedor 

nacional se reunisse com os corregedores estaduais, 
federais, da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar 
e da Justiça Eleitoral. O objetivo do Fonacor é exa-
tamente propiciar a oportunidade de uma grande 
troca de informações entres os corregedores, a fim 
de procurar uniformizar a sua atuação. As reuniões 
desse Fórum ocorrem trimestralmente, e há grande 
interação, pois somos juízes brasileiros e queremos 
o melhor para a magistratura nacional. A última foi 
realizada por videoconferência, com a participação de 
todos os corregedores do Brasil e de juízes auxiliares 
das corregedorias. 

Também baixamos provimentos em relação aos 
cartórios brasileiros, aos delegatários do serviço 
extrajudicial. Nessa época de pandemia, baixamos 
vários provimentos em relação ao registro civil, ao 
atestado de óbito, às informações que os cartórios 
devem remeter ao COAF e ao Banco Central sobre 
lavagem de dinheiro, por exemplo. Todos esses expe-
dientes foram mantidos de forma eletrônica, com a 
participação ativa dos cartórios. Hoje, temos mais 
de 200 mil envios de correspondências relacionadas 
ao Provimento nº 88, que trata das informações dos 
cartórios aos órgãos de inteligência sobre pessoas 
envolvidas em ilícitos, narcotráfico, ou que estão 
transferindo seus bens com o objetivo de sonegar, 
prejudicando os interesses da União. 

O trabalho foi feito e a semente foi plantada, mas é o 
próximo corregedor que tem que avaliar se dará prosse-
guimento a essas ações.

ts – sua eleição foi realizada por videoconferên-
cia. É uma inovação que veio para ficar? Qual é sua 
posição a respeito do plenário virtual, dos julgamen-
tos por videoconferência e de outros mecanismos tec-
nológicos para aproximar a Justiça do cidadão?
Hm – Primeiro, temos que parabenizar o trabalho do 
Poder Judiciário nesta época de pandemia, por meio 
das ferramentas eletrônicas. O Judiciário não parou. 
Está atuante, participativo e respondendo aos ques-
tionamentos da sociedade, inclusive com números 
de produtividade estatisticamente maiores, tanto em 
relação às decisões monocráticas quanto em relação às 
decisões levadas aos plenários, colegiadas.

Acredito que muitas das soluções adotadas neste 
período excepcional da pandemia deverão ser incremen-
tadas e aprimoradas, como é o caso do teletrabalho para 
a maior parte dos servidores que exercem atividades 

administrativas e burocráticas, de confecção 
de minutas de decisões, enfim, atividades que 
não demandam a presença física e podem ser 
exercidas remotamente, sem prejuízo para o 
serviço.

Outras atividades, todavia, penso que têm 
melhor resultado quando realizadas presen-
cialmente, como é o caso das sessões de julga-
mento dos tribunais e dos despachos e audi-
ências dos juízes nas varas. Essas atividades, a 
meu ver, perdem muito quando são realizadas 
remotamente, podendo inclusive redundar 
em prejuízo para as partes e seus advogados, 
que não têm oportunidade de dialogar com os 
magistrados e interferir prontamente, fazendo 
apartes e objeções durante os julgamentos.

Assim, em resumo, acredito que grande 
parte das tarefas dos servidores poderá con-
tinuar a ser realizada remotamente, devendo 
as respectivas chefias estabelecerem os casos 
e condições para a sua realização, inclusive 
com a cobrança de metas e resultados. Já em 
relação aos magistrados, apesar de poderem 
proferir suas decisões remotamente, julgo 
imprescindível a sua presença nas varas e nos 
tribunais, para os julgamentos presenciais e 
para audiências com partes e advogados.

ministro luis felipe salomão – primeira-
mente, quero cumprimentar o ministro 
Humberto pelo trabalho que desenvolveu à 
frente do cnJ, lá representando o stJ, e pela 
quantidade de realizações que alcançou 
nesse período. mudando o eixo, quero per-
guntar sobre seus planos para o tribunal da 
cidadania. quais são os projetos? que áreas 
serão prioritárias? quais são as linhas de 
atuação que o senhor pretende desenvolver 
nesse biênio que se aproxima?
Hm – Inicialmente quero esclarecer que, 
logo ao ser escolhido, mantive entendimen-
tos com a Fundação Getúlio Vargas para 
criarmos um planejamento estratégico para 
os dois anos da gestão, baseado em uma 
gestão participativa, no gerenciamento de 
processos, na modernização tecnológica e 
na transparência.

CaPa

o Judiciário não 
parou. Está atuante, 
participativo e 
respondendo aos 
questionamentos da 
sociedade, inclusive 
com números de 
produtividade maiores”
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Em minha opinião, a gestão participativa 
é aquela que ouve a opinião dos demais minis-
tros do STJ, através de comitês consultivos, 
assim como a da sociedade brasileira e das 
instâncias ordinárias do Poder Judiciário, pois 
as decisões do Presidente da Corte impactam 
o dia a dia de diversas parcelas da sociedade e 
não deveriam ser adotadas isoladamente. Para 
viabilizar a participação dos ministros, penso 
em constituir seis Comitês Consultivos, cada 
um formado por cinco ministros, que atua-
rão nas seguintes áreas: Gestão, Saúde, Segu-
rança e Transporte, Tecnologia da Informação, 
Assuntos Legislativos, e Orçamento e Finan-
ças. Essa ideia será levada ao Pleno do STJ no 
início de minha gestão e, se aprovada, todos os 
ministros que integram a Corte poderão dar a 
sua contribuição na área em que mais tenham 
interesse.

O gerenciamento de processos, por sua 
vez, baseia-se em um trabalho de identifica-
ção dos grandes litigantes e dos tribunais 
que mais enviam processos ao STJ. É preciso 
identificarmos a razão de tantos recursos, 
pois, se o STJ é um Tribunal de precedentes, 
depois que ele firma a sua jurisprudência 
não há razão para que milhares de recursos 

continuem abordando as mesmas teses já julgadas. 
Assim, identificando os grandes litigantes e os tri-
bunais em que mais se recorrem, podemos fazer um 
trabalho de demonstração da inviabilidade de recur-
sos que discutem teses já pacificadas no STJ. Acredito 
que, com essa ação, poderemos reduzir a quantidade 
de recursos que tramitam na Corte, liberando os 
ministros para julgamento de novos casos.

A modernização tecnológica, por sua vez, é um fator 
de grande impacto na prática processual diária. Em 
minha gestão, procurarei utilizar muito os recursos da 
inteligência artificial, que permitirão uma identifica-
ção mais rápida e precisa das teses recursais, gerando 
uma ação humana mais rápida e eficaz. Por outro lado, 
a pandemia da covid-19, que ainda estamos enfrentando, 
demonstrou a todos nós que grande parte das atividades 
desempenhadas pelos servidores administrativos pode 
continuar em home office, com ganho de produtividade, 
o que é bom para a Administração e também para o ser-
vidor, que ganha o tempo gasto com deslocamento para 
se dedicar à família e ao desenvolvimento pessoal. Assim, 
exploraremos ao máximo os recursos tecnológicos para 
termos decisões mais rápidas, precisas e uniformes.

Por fim, a transparência, a meu ver, é requisito essen-
cial de qualquer atividade dos gestores públicos, pois a 
sociedade, que sustenta com os tributos toda a máquina 
administrativa, deve saber como tais recursos estão 
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sendo utilizados. Como costumo dizer, somos inquili-
nos do poder, o seu proprietário é o povo brasileiro, que 
merece que todo gestor público preste contas de sua 
administração. Para isso, vamos trabalhar com a área 
da comunicação, divulgar o papel do STJ, suas ações, os 
eventos que realizamos, as decisões mais recentes que 
têm impacto na sociedade, e ouvir também a sociedade 
para saber o que ela pensa do Judiciário. 

LFS – No campo legislativo, quais serão as prioridades? 
Hm – A primeira é dar continuidade à aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 10/2017, conhe-
cida como “PEC da relevância”, que já está tramitando 
há alguns anos. Foi aprovada na Câmara, mas parou no 
Senado. A PEC cria um filtro de relevância nos recur-
sos especiais, que determina que quem recorrer de 
uma decisão judicial ao STJ deve argumentar por que a 
corte deve analisar o caso. Assim, vamos ativar o que já 
está andando para transformar em realidade.

O segundo aspecto é que no Comitê de Processos 
Legislativos, que pretendo criar, como disse há pouco, 
vamos trabalhar e discutir com os ministros o que é 
melhor para o STJ e para o Poder Judiciário, para man-
dar propostas fundamentadas, que representem maior 
celeridade para o Tribunal e deem mais garantias aos 
magistrados brasileiros. Vamos trabalhar nesse sen-
tido, pela magistratura e pela cidadania. Vamos ouvir 
nossos comitês e receber as propostas que servirão de 
encaminhamento ao processo legislativo. 

lfs – o cnJ possui uma comissão que 
estuda a recuperação judicial e a falência. 
Essa comissão está muito preocupada com 
a quantidade de demandas no pós-pande-
mia. algo que preocupa todo o Judiciário 
e, em especial, o próprio stJ, pela quanti-
dade de demandas que pode surgir. como o 
senhor enxerga essa questão? as recomen-
dações feitas pelo cnJ para minimizar esse 
problema serão suficientes?
Hm – O Judiciário certamente enfrentará 
novos questionamentos resultantes da pan-
demia provocada pelo coronavírus. O Supe-
rior Tribunal de Justiça permanecerá atu-
ando com a máxima sensibilidade, honrando 
sua missão de ser o tribunal responsável por 
dar a última palavra sobre a uniformização 
da interpretação das leis federais. No âmbito 
do STJ, o Ministro Salomão é um grande 
defensor da necessidade de serem adotadas 
soluções extrajudiciais para diminuir a curva 
das demandas no Brasil, o que melhoraria 
muito a quantidade de processos no Poder 
Judiciário, mas, até que isso ocorra, devemos 
estar preparados para julgar as ações que 
forem ajuizadas. 

A atuação tem sido constante para mini-
mizar os efeitos da pandemia. Tenho que os 
atos editados foram adequados, e o envol-
vimento de todo o Poder Judiciário é muito 
importante, uma vez que os serviços presta-
dos são essenciais e é necessário assegurar 
condições mínimas para a sua continuidade, 
compatibilizando-os com a preservação da 
saúde de magistrados, agentes públicos, 
advogados e usuários em geral, seguindo 
sempre as recomendações das autoridades 
públicas de saúde. Nossa diligência foi e per-
manecerá rápida na proporção dos aconte-
cimentos nas diversas regiões do País. Não 
há como anteciparmos os desdobramentos 
legais possíveis, mas estamos atentos e vigi-
lantes, na medida em que o CNJ instituiu 
uma sessão extraordinária às segundas, 
quartas e sextas-feiras para tratar de temas 
vinculados exclusivamente à pandemia pro-
vocada pelo coronavírus.
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plaTaformas online de 
conciliação na saúde
Live discute alternativas à judicialização excessiva entre os 
planos de saúde e seus clientes

 da Redação 

O uso de plataformas online de mediação e con-
ciliação de conflitos é um caminho eficaz para 
enfrentar a excessiva judicialização na área da 

saúde. Esta foi uma das principais conclusões do webi-
nar Mediação na Saúde, realizado em 9/7 pelo Instituto 
Justiça & Cidadania, com a participação do Ministro 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Antonio Salda-
nha, do Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro (TJRJ) Cesar Cury  e do Vice-Presidente da 
Qualicorp, Pablo Meneses. 

Segundo estudo do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), houve aumento de 130% no número de ações judi-
ciais relacionadas à saúde no Brasil entre 2008 e 2017, sal-
tando de 42.453 para 95.752 somente na primeira instân-
cia. “Existe hoje um grande volume de ações judiciais no 
Brasil relacionadas à saúde e o alto custo gerado com isso 
representa um desafio para o Poder Judiciário e agentes 
do setor privado. Em geral, são demandas contra o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e contra os planos de saúde, 
como a requisição de novos remédios, procedimentos de 
alta complexidade e a requisição de leitos hospitalares” 
explicou o Presidente do Instituto Justiça & Cidadania, 
Tiago Salles, que fez a moderação do debate.

De acordo com o Ministro Antonio Saldanha 
Palheiro, o impacto nos gastos com saúde atinge tanto 
o Estado quanto as empresas da saúde suplementar. 
“Dados do Ministério da Saúde indicam que, de 2010 a 
2017, houve um aumento de 1.010% nos gastos da União 
com saúde pública, somente com a judicialização para 

compra de medicamentos. Neste caso, o 
Estado é obrigado a fornecer medicamentos 
por força de deliberações judiciais”, observou 
o Ministro.

Segundo ele, dados do Tribunal de Con-
tas da União (TCU) confirmam esse avanço: 
de 2008 a 2015, as despesas do Ministério 
da Saúde com cumprimento de decisões 
judiciais saltaram de R$ 7 milhões para R$ 1 
bilhão. No setor privado, disse o Ministro, o 
cenário se repete. “Dados da Associação Bra-
sileira de Planos de Saúde (Abramge) indi-
cam que, em 2015, os gastos dos planos para 
o cumprimento de decisões judiciais foram 
de R$ 1,2 bilhão”, citou Saldanha.

Uma das causas do volume de processos 
e do gasto excessivo, no entendimento dos 
debatedores, está relacionada ao ativismo 
judicial. O Desembargador Cesar Cury, Pre-
sidente do Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos (Nupe-
mec) do TJRJ, disse que a saúde suplementar 
está em um ambiente muito complexo, um 
mercado competitivo com margens estreitas 
para o operador. “O ativismo judicial torna 
esse ambiente ainda mais complexo. Faltam 
tempo e conhecimento para uma análise mais 
profunda, bem como uma perspectiva da con-
sequência no mercado”, afirmou o magistrado.

Nesse contexto, Cury apresentou uma 
plataforma de conciliação online para casos 
na área da Saúde que promete resolver em 
até três horas conflitos entre clientes e 
operadoras na área de saúde complementar. 
“Estamos propondo um outro tipo de 
sistema, que consiga tratar efetivamente do 
conflito sociológico e do conflito real em um 
tempo adequado”, disse.

O projeto prevê que tanto o usuário 
quanto seu advogado, uma vez cadastrados 
na plataforma, recebam todas as informa-
ções relacionadas ao contrato. A partir da 
interação com o sistema, que é baseado em 
inteligência artificial e  machine learning, 
o usuário tem parâmetros para tomadas 
de decisão escalonadas. “Dessa forma, a 
carência de informação já é imediatamente 
suprida com a identificação dos pontos rei-
vindicados e o que apresenta o contrato”, 
explicou o Desembargador.

Nesse ambiente extrajudicial, o aten-
dimento é diferenciado com a presença de 
um perito judicial que faz a análise técnica 
e ao final emite o laudo que vai subsidiar a 
mediação. A plataforma elimina chances de 
fraude, com um sistema de segurança que 
os próprios tribunais não são capazes de 

alcançar. “É uma experiência mais célere, segura e 
resolutiva. O projeto tem a perspectiva de solução de 
até três horas e a continuação para um atendimento 
presencial de até 48 horas”, resumiu o Desembarga-
dor, segundo quem a pandemia de coronavírus impac-
tou no cronograma de implementação da ferramenta, 
mas há uma perspectiva de colocar o projeto piloto 
em prática assim que terminar a crise sanitária.

relacionamento com o cliente  – Para o vice-
presidente da Qualicorp, Pablo Meneses, o sistema 
é uma solução para o grave problema da hiperjudi-
cialização. “Em nossa companhia, o índice de judicia-
lização é baixo, apenas 0,10%. Ainda assim não nos 
agrada”, afirmou ele.

A conciliação, disse Meneses, é um caminho mais 
vantajoso para as empresas porque proporciona 
melhora no relacionamento com o cliente. “A empresa 
tem que ser resolutiva, buscar uma solução para o 
cliente”, disse o executivo. Segundo ele, a Qualicorp 
tem uma área própria de conciliação e também uma 
ouvidoria para resolução das demandas dos clientes. 
“91% das demandas são resolvidas antes da judicia-
lização por causa dessas ações”, explicou ele, garan-
tindo que a Qualicorp vai aderir à plataforma em 
desenvolvimento pelo TJRJ. “Fazer parcerias é muito 
importante. Vamos aderir a essa plataforma porque, 
para nós, é importante fortalecer a resolução de con-
flitos”, finalizou.
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WhisTlebloWer 
Especialistas discutem uso do “informante do bem” 
na investigação de casos de corrupção

WeBiNaR JC

 da Redação 

Em 2006, no âmbito a CPI dos Bingos, que inves-
tigava a influência dos contraventores do jogo 
do bicho na política, o caseiro Francenildo Costa 

denunciou que o ex-Ministro Antonio Palocci frequen-
tava uma casa em Brasília (DF) utilizada por lobistas 
interessados em fechar negócios com o Governo Fede-
ral. Nas semanas seguintes, Costa perdeu o emprego, 
teve a vida devassada e o sigilo bancário quebrado sem 
autorização judicial. Apenas no ano passado, 13 anos 
após ter denunciado o esquema que levou à queda do 
então Ministro da Fazenda, o trabalhador viu ser con-
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a sen-
tença da ação de reparação de danos que moveu contra 
o banco público pela quebra indevida do seu sigilo.

  “Este é um exemplo claro, que ainda circula na 
memória de alguns, do que seria um típico ‘reportante 
do bem’ e de quais proteções ele mereceria”, exempli-
ficou o Deputado Federal Hugo Leal (PSD-RJ) durante 
o webinar “Whistleblower: A Lei Anticrime e o papel da 
testemunha informante na fiscalização da administra-
ção pública”, realizado em 15/7.. 

Promovido pelo Instituto Justiça & Cidadania e 
pelo Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos 
(IBRA), com apoio do Instituto dos Advogados Brasilei-
ros (IAB), o webinar contou ainda com a participação 
do Promotor Eronides Santos (MPSP) e dos advogados 
Manoel Peixinho e Rodrigo Kaysserlian. 

Incluída no ordenamento jurídico nacio-
nal apenas no ano passado pela Lei Anticrime 
(Lei nº 13.964/2019), a figura do whistleblower 
ainda é muito confundida no Brasil com a do 
delator. Porém, enquanto o delator ou cola-
borador premiado é a pessoa inserida na 
organização criminosa que denuncia seus 
cúmplices em busca de benefícios legais, o 
“informante do bem” ou “testemunha denun-
ciante” é aquele que embora não participe da 
suposta prática ilícita, compartilha informa-
ções capazes de revelar o modo de atuação da 
organização criminosa.

Diz o art. 4º da Lei Anticrime que a União, 
os estados, o Distrito Federal e os municípios 
deverão manter unidades de ouvidoria ou 
correição para “assegurar a qualquer pessoa 
o direito de relatar informações sobre cri-
mes contra a administração pública”. E que 
os informantes terão o direito de preservar 
suas identidades, bem como receber prote-
ção contra eventuais retaliações, inclusive 
com a possibilidade de inclusão em progra-
mas de proteção de testemunhas. 

“É um tema que ainda gera muitas dúvi-
das e algumas controvérsias dentro e fora da 
comunidade jurídica. Por exemplo: Estarão 

os órgãos públicos de todas as esferas preparados para 
lidar com informações tão sensíveis, capazes de colo-
car em risco a integridade dos denunciantes? É ade-
quado o tratamento de dados sigilosos desta natureza 
por indicados políticos, em órgãos de governo, como 
são as ouvidorias estaduais e municipais? Aprofundar 
essas discussões foi o que motivou o webinar”, afirmou 
o Presidente do Instituto Justiça & Cidadania, Tiago 
Salles, que mediou o debate.

novos instrumentos – Mestre pela Academia 
Internacional de Combate à Corrupção de Viena, com 
atuação em vários processos de rastreamento de ati-
vos em litígios transnacionais, Rodrigo Kaysserlian 
explicou que a figura do whistleblower está prevista na 
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 
2003, da qual o Brasil é signatário. A UNCAC, na sigla 
em inglês, prevê que os países implementem políticas 
contra a corrupção que promovam a participação da 
sociedade e reflitam os princípios do Estado Demo-
crático de Direito, tais como a integridade e a trans-
parência. A Convenção reforça  que os denunciantes 
precisam de fortes mecanismos de proteção legal para 
protegê-los de retaliações e permitir que denunciem 
com segurança e liberdade.

“A corrupção acontece em qualquer lugar, geral-
mente revestida de formalidades legais. De longe, o ato 
parece lícito, o que dificulta muito identificar quando o 

errado acontece. Daí começamos a compre-
ender a importância do whistleblower. (...) No 
combate à corrupção, temos que depositar 
nossos esforços em maior quantidade em 
melhorar o sistema”, pontuou Kaysserlian, 
ressaltando que apenas na última década, 
com a inclusão de novos instrumentos como 
a delação premiada, à qual o whistleblowing se 
equipara, houve avanços nas condenações de 
grupos políticos que agem à margem da lei. 
“Tendo em mente que o custo da corrupção 
no mundo é estimado em US$ 3,6 trilhões por 
ano, o tema realmente merece total atenção”, 
acrescentou. 

Estados e municípios – Confrontado 
com o fato de que a Lei Anticrime conferiu 
aos estados e municípios a responsabilidade 
pelo tratamento das denúncias dos whistle-
blowers, e questionado se esses órgãos teriam 
a isenção necessária para esse tipo de atua-
ção, o Deputado Hugo leal respondeu que 
não. Para ele, as ouvidorias governamentais 
estão encarregadas de dar tratamento às 
questões rotineiras, para promover a melho-
ria dos serviços públicos, não estando aptas 
a receber ou investigar denúncias de crimes. 
Por isso, segundo o parlamentar, o debate 
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sobre o estímulo às denúncias em âmbito estadual e 
municipal ainda precisa ser aprofundado, o que não foi 
possível devido à “agilidade” com que a Lei Anticrime 
tramitou no Congresso Nacional

Também questionado se acredita que o whistle-
blower será adequadamente implantado pelos esta-
dos e municípios com estruturas institucionais mais 
limitadas, o advogado Manoel Peixinho admitiu que 
de fato existe “fragilidade” no sistema de proteção ao 
servidor público em grande parte do País. O que, para 
o Presidente da Comissão de Direito Administrativo 
do IAB, inibe os servidores públicos de delatar ou con-
fessar crimes. 

alterações sistêmicas – Nesse sentido, Manoel 
Peixinho defendeu alterações sistêmicas na legisla-
ção, como uma reforma da Lei nº 8.112/1990, que dis-
põe sobre o regime jurídico dos servidores federais. As 
diretrizes da lei federal, segundo ele, seriam seguidas 
pelos estados e municípios para definir quais benefí-
cios e garantias poderiam ser oferecidas ao servidor 
que decida reportar ilícitos contra a administração 
pública. Indo além, considerou a possibilidade de uma 
emenda constitucional: “Por se tratar de tema tão rele-
vante, quero até forçar um pouco a barra e provocar 
o Deputado Hugo Leal, se talvez não fosse necessária 
uma alteração na Constituição para estabelecer prin-
cípios dessa delação administrativa. Porque as normas 
constitucionais são principiológicas e poderiam ser 
seguidas de lei complementar que criasse mecanismos 
para todos os entes federativos”.  

Em resposta, ouviu do Deputado Hugo 
Leal que pelo fato da Lei Anticrime ter alte-
rado a legislação de forma “difusa”, com 
mudanças no Código Penal (CP), no Código 
de Processo Penal (CPP) e em leis esparsas, 
o ideal será sistematizar as mudanças tanto 
no CP quanto no CPP. “Defendo a sistemati-
zação jurídica de todas essas figuras que nós 
tratamos aqui, a delação premiada, o acordo 
de leniência, a testemunha informante. 
Quanto melhor sistematizado isso estiver, 
melhor será a persecução penal”, apontou o 
parlamentar, que é o relator da reforma do 
Código de Processo Penal, atualmente em 
tramitação na Câmara. 

caça às bruxas – O Promotor Eroni-
des Santos acrescentou que o debate sobre 
os mecanismos de proteção à testemunha 
denunciante também deve ser estendido aos 
funcionários de empresas privadas que man-
têm contratos com a administração pública. 
Pois esse trabalhador, segundo ele, também 
precisa contar com órgãos de controle e 
persecução penal externos, que não tenham 
relação com o contrato em questão e que 
sejam capazes de dar adequado tratamento 
às denúncias. “Do contrário, vamos criar uma 
situação kafkiana: se reportar ao chefe não 
vai dar em nada e pode perder o emprego, se 
reportar ao ente público pode também não 
dar em nada e novamente correr o risco de 
perder o emprego”, pontuou. 

O Promotor também chamou a atenção 
para a necessária verificação da veracidade 
das denúncias, pois as mesmas, quando 
infundadas, podem arruinar vidas e carreiras 
injustamente: “É preciso que a informação 
receba um tratamento adequado e seja 
verificada antes que se parta para uma caça 
às bruxas, sob pena de se cometer injustiças 
maiores”. 

Assista ao webinar na íntegra, no canal 
de YouTube da Revista Justiça & Cidadania. 
https://www.youtube.com/watch?v=impz-
MUv6rt4

quanto melhor 
sistematizado 
estiver, melhor será 
a persecução penal”

deputado Hugo leal

WeBiNaR JC
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“a palavra é a ferramenTa  
do universo Jurídico”
as sugestões de leitura de José Roberto de Castro neves

  da Redação 

José Roberto de Castro Neves é advo-
gado, professor de Direito Civil pela 
PUC-RJ e da FGV-RJ, mestre em Direito 

pela Universidade de Cambridge, na Ingla-
terra, e doutor em Direito Civil pela Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro.  É autor de 
vários livros, entre eles “Medida por medida 
– O Direito em Shakespeare”, “A invenção 
do Direito” e “Direito das obrigações”. Nessa 
breve entrevista, fala sobre seus hábitos de 
leitura e dá várias boas sugestões de livros.     

revista Justiça & cidadania – quais livros o 
senhor está lendo?
José Roberto de Castro Neves – Ainda estou 
tentando compreender o conceito de “tempo” 
na quarentena. Por um lado, sinto-me muito 
mais ocupado, mas, por outro, consigo fazer 
muito mais coisas, entre elas ler e estudar. 
Recentemente, li “Lei de Liberdade Econô-
mica e seus impactos no Direito brasileiro”, 
obra organizada pelo Ministro Luis Felipe 
Salomão, pelo Ministro Ricardo Villas Bôas 
Cueva e pela Professora Ana Frazão; “Inexe-
cução das obrigações”, organizado pelas pro-
fessoras Aline Terra e Gisela Sampaio – obras 
nas quais participei com artigos – e “Revisão 
contratual”, do professor Francisco Marino.

Entretanto, nesse período de confina-
mento, consegui, para minha alegria, ler 
bastante literatura. Concretizei um desejo 
antigo de “rever” velhos amigos, voltando 

rJc – de que forma eles conversam com o momento 
atual?
Jrcn – Os clássicos sempre conversam com o 
momento atual, porque, afinal, eles são atemporais. 
O estudo da brilhante historiadora americana – que 
ganhou por duas vezes o Prêmio Pulitzer, um dos mais 
relevante do universo literário – sobre o Século XIV 
nos interessa especialmente neste momento, porque 
relata a reação da sociedade diante da peste negra. É 
bom lembrar que, depois daquela desgraça, a Europa 
viveu a Renascença, o que pode ser alentador. “Fahre-
nheit 451”, por sua vez, vale ler mais de uma vez pela 
importância de sua mensagem. Ele conta a história de 
uma sociedade na qual os livros são queimados exata-
mente para evitar que as pessoas tenham ideias con-
trárias ao sistema. “O nome da Rosa” também se volta 
a esse tema – o controle e a contenção da informação 
– mas, nele, o pano de fundo é um mosteiro medie-
val, que conteria o maior acervo de pergaminhos de 
seu tempo. Em um momento como o nosso, no qual a 
transmissão de informação se dá de forma tão ampla, 
mas também desorganizada e suscetível a falsidades, 
esses fantásticos livros nos dão o que pensar.

rJc – qual o senhor recomendaria para os estudan-
tes de direito? por que?
Jrcn – Sempre acreditei que, para o profissional do 
Direito, conhecer literatura é tão importante quanto 
estudar Direito Civil ou Direito Penal. A palavra é a fer-
ramenta do universo jurídico. A literatura serve tanto 
para aprimorar a exposição de uma ideia, quanto para 
interpretar um texto de lei ou de um contrato. Além 
disso, a literatura nos permite entender um pouco 
melhor a enigmática e bela natureza humana. Tudo 
isso contribui para a atuação do profissional do Direito 
– e também no seu aprimoramento pessoal.

Com tantas boas opções de leitura, vale ler e reler 
os clássicos, que sempre carregam muitos ensinamen-
tos e cuja leitura nos oferece enorme prazer. Falei de 
alguns como “Crime e castigo” e “O Mestre e Margarida. 
Ambos, de autores russos, receberam recentes tradu-
ções diretas para o português (até pouco tempo, para ler 
os russos em português, tínhamos que passar por uma 
tradução francesa). “Crime e castigo” cuida, em resumo, 
do tribunal da nossa consciência, sempre soberano. “O 
Mestre e Margarida”, por sua vez, relata a visita do diabo 
e sua entourage à Moscou, remetendo ao importante 

tema do poder despido de um valor ético. 
Como disse, são temas atuais, que orientam 
o profissional do Direito nas muitas escolhas 
morais a que ele se submete na sua atuação.

rJc – outras sugestões de literatura fora 
do direito?
Jrcn – Muitas! Como disse, a literatura 
revela-se fundamental ao profissional de 
Direito, até mesmo para oxigenar a dogmá-
tica jurídica. Harold Bloom, grande crítico 
literário e shakespeariano, escreveu um inte-
ressante trabalho chamado “Onde encon-
trar a sabedoria”. Alberto Manguel, por sua 
vez, tem, entre outros, um precioso traba-
lho denominado “Uma história da leitura”. 
Recentemente, ajudei a organizar uma obra 
coletiva com diversos brasileiros falando de 
outros conterrâneos, enaltecendo, sempre de 
forma crítica, os nossos “heróis”. São peque-
nas “bios”, em um livro chamado “Brasileiros”. 
Lamentavelmente, conhecemos pouco e nada 
louvamos brasileiros que tiveram grande 
participação na construção do nosso País. Por 
fim, permito-me indicar meu estudo sobre a 
história da advocacia e de sua importância 
histórica em “Como os advogados salvaram o 
mundo”. Como o livro demonstra, os advoga-
dos, de fato, salvaram a humanidade e, espero, 
seguirão salvando. 

a clássicos, como “Moby Dick”, de Melville, “Crime e 
castigo”, de Dostoievski, “Fahrenheit 451”, de Ray Bra-
dbury, “O Mestre e Margarida”, de Bugákov, “O nome 
da Rosa”, de Umberto Eco, além de “novos” clássicos, 
como “A vida pela frente”, de Romain Gary. Gosto muito 
de história, assim reli “Um espelho distante – O terrí-
vel Século XIV”, de Barbara Tuchman.
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“eles sabem o que fizeram 
nos verões passados”

advogado de 25 réus da Lava Jato,  
antonio Carlos de almeida Castro, o Kakay,  

aponta em entrevista os excessos da operação

eNTReViSTa

 da Redação 

Após mais de cem dias em isolamento absoluto em Brasília (DF) 
devido à pandemia de covid-19, o advogado Antonio Carlos de 
Almeida Castro, o Kakay, se refugiou em meados de julho no bal-

neário de Trancoso (BA), de onde concedeu essa entrevista por videocon-
ferência à Revista JC. 

Defensor de 25 réus da operação Lava Jata, o penalista está empenhado 
em uma campanha para denunciar os excessos cometidos pela força-
tarefa que, segundo ele, incluem o desrespeito às garantias fundamentais 
dos investigados e a instrumentalização política do Poder Judiciário e do 
Ministério Público. 

revista Justiça & cidadania – o senhor tem dedicado 
tempo para falar nas redes sociais e na imprensa 
sobre eventuais excessos da operação lava Jato. 
quais são eles? 
antonio carlos de almeida castro – O que a advoca-
cia me deu de mais importante na vida – são 40 anos 
de advocacia ininterrupta – foi exatamente ter voz, a 
possibilidade de poder falar e ser ouvido. Falar para 
vocês, por exemplo, é uma honra, um prazer e tem uma 
importância enorme, especialmente porque vocês têm 
um público muito respeitado e específico. É difícil che-
gar a eles salvo através da credibilidade e da força que 
a Revista tem. 

Realmente, tenho dito não ter nenhuma dúvida da 
importância da Lava Jato. Foi uma operação que des-
nudou uma corrupção capilarizada que ninguém pode-
ria imaginar, nem vocês jornalistas, nem nós advoga-
dos, nem o Ministério Público. Não tenho dúvida de 
que essa operação tentou, pelo enfrentamento, naquele 
momento fundamental, fazer passar de certa forma o 
Brasil a limpo. Só que sou advogado e antes disso, ou ao 
mesmo tempo, sou cidadão. Tenho a obrigação de fazer 
a crítica aos excessos. 

Advoguei no primeiro dia da Lava Jato. Quando pren-
deram o Alberto Youssef no dia 27 de março (de 2014) ele 
me chamou para advogar para ele. Conheço a operação 
desde o primeiro dia e já ali senti um pouco do que pode-
ria acontecer se tudo viesse à tona. Quando comecei a 
ver aprofundarem-se esses excessos, o excesso das pri-
sões preventivas, a deturpação do instituto da delação 
premiada, o uso das prisões preventivas para conseguir 
a delação, lembrei de Lord Acton, que lá em 1870 dizia 
que todo poder corrompe e todo poder absoluto cor-
rompe absolutamente. (...) Comecei então a denunciar 
Brasil afora, fiz uma coisa interessante. 

Meu escritório de advocacia é pequeno, mas é um 
escritório que adoro, são meus amigos, acho que temos 
uma função também social grande. Optei e falei para 
os meus colegas: “Olha, vou correr o Brasil fazendo 
esse debate. Não sou dono da verdade, mas quero fazer 
o debate sobre os excessos da Lava Jato”. E comecei a 
fazer esse combate e esse debate. 

Os excessos hoje estão absolutamente evidentes. 
Eles são um grupo com um projeto de poder. Só que 
esse projeto de poder instrumentalizou o Poder Judici-
ário e o Ministério Público. O Sérgio Moro vai ter que 
responder por isso. 

Não sou lulista e não sou petista, nunca 
tive partido político, mas agora, um juiz fede-
ral que se tornou juiz com jurisdição nacio-
nal é algo incrível. (...) Esse juiz esbofeteou o 
Poder Judiciário, no meu ponto de vista, ao 
determinar a prisão do principal opositor 
do presidente da República de hoje e aceitar 
discutir, ainda enquanto juiz, um cargo no 
próximo governo. Isso chama-se mercadejar 
a toga. 

(...) É impressionante como o Poder Judi-
ciário estava de certa forma capturado para 
esse projeto de poder do senhor Sérgio Moro. 
Hoje, não. Os excessos são tantos e tais que 
nós começamos a sentir que há uma reação 
institucional. Essa força-tarefa, na realidade, 
era coordenada pelo juiz, só isso já é uma 
ilegalidade enorme. Aquilo que eu dizia 
antes, porque eu sabia, pressentia e conver-
sava, hoje está muito óbvio. 

Ninguém está acima da 
lei. Essa é a máxima, que 
serve para eles, porque 
agora eles também estão 
sendo investigados”

A questão da “Vaza Jato1”, eles não ques-
tionam no fundo o que está lá, questionam a 
legalidade, como é que isso foi obtido. Não têm 
a coragem de dizer que “Os filhos do Januá-
rio”, que é o grupo deles, não são eles. Quando 
interessava eles diziam “o que nós temos que 
fazer é ver o conteúdo”. Agora, querem atacar 
pela forma. Quero o conteúdo e a forma, sou 
advogado criminal e tenho respeito enorme 
pela legalidade da forma de obtenção das 
provas. Só que não tenho nenhuma dúvida 
da instrumentalização, não digo do Minis-
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tério Público, porque o Ministério Público é um poder 
importantíssimo. Humildemente como advogado, lá 
em 1988, fiz o que pude fazer para fortalecer esse poder 
que é de uma importância enorme, mas acho que nós 
criamos um monstro. 

É muito engraçado que o Golbery do Couto e Silva 
quando criou o SNI (Serviço Nacional de Informações, 
em 1964), quando depois começou a tomar aquele 
poder enorme, tenha dito “criei um monstro”. Anos 
depois o grande Sepúlveda Pertence, o maior advogado 
criminal que temos, que foi ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e antes um grande procurador, e 
que ajudou muito a fazer crescer o Ministério Público, 
ao ver esses abusos repetiu, parafraseando Golbery, 
“criei um monstro”. O monstro é essa parte do Minis-
tério Público. 

No segundo antes de entrar na conversa com vocês, 
estava exatamente escrevendo uma nota contra o atre-
vimento desse Deltan (Dallagnol) ao fazer uma crítica 
vulgar ao presidente do STF, ele um procurador da 
República, porque o presidente do Supremo deu uma 
determinação contra a Lava Jato. É como se eles fos-
sem um superpoder. 

Sempre digo que faltou a esses procuradores até 
um pouco de conhecimento literário. Se tivessem lido 
Fernando Pessoa, iam entender quando ele diz “Arre, 
estou farto de semideuses! Onde é que há homens no 
mundo?”. A grande imprensa criou uma mítica de que 
eram semideuses e eles acreditaram nisso. É um pouco 
essa a minha guerra permanente nos últimos anos. 

contra o presidente da República e contra 
o ex-Juiz Sérgio Moro chegar, por hipótese, 
a indícios veementes de crimes contra um 
ou outro, ainda sim o poder de apresentar a 
denúncia é exclusivo do procurador-geral da 
República. Então, temos um superpoder. 

Queremos isso? Não quero um Poder 
Judiciário encastelado, superpoderoso, e 
nós vivemos hoje um super Judiciário com o 
enfraquecimento do Poder Legislativo. Vive-
mos uma crise grave, com um Legislativo 
acuado, sem muita força. Temos que investi-
gar a todos, ninguém está acima da lei, mas 
esse enfraquecimento do Legislativo, em um 
momento em que o Poder Executivo está 
absolutamente fragilizado, fez com que nós 
tivéssemos um super Poder Judiciário. 

rJc – é a criminalização da política em 
função do eventual uso político das investi-
gações?     
rJc – Faço uma análise estrutural de tudo 
isso. Esse grupo da Lava Jato tinha uma 
estrutura muito bem montada e sedimen-
tada, com uma estrutura de marketing muito 
mais forte do que a estrutura jurídica. Eles 
são muito melhores de marketing do juri-
dicamente falando. Esses procuradores, na 
maioria das vezes, são fracos intelectual-
mente, o Moro é quase um indigente intelec-
tual, mas eles têm uma estrutura de marke-
ting muito forte. 

Eles fizeram uma criminalização da polí-
tica. Não que eu esteja dizendo que os políti-
cos não devam ser investigados, pelo contrá-
rio, eles têm que ser investigados. Ninguém 
está acima da lei. Essa é a máxima, que serve 
para eles, porque agora eles também estão 
sendo investigados. Só que eles fizeram uma 
criminalização da política que beirou uma 
hipótese de crise institucional. Advoguei 
alguns casos no STF e felizmente o Supremo, 
com muita dignidade, chegou a não receber 
algumas denúncias, nas quais a criminaliza-
ção era absolutamente evidente. 

Temos dois brasileiros que honram o estudo 
jurídico no mundo inteiro, que são o Alaor Leite 

rJc – como o senhor avalia o modelo cons-
titucional do Ministério Público no Brasil? 
como pode ser aprimorada a atuação do con-
selho Nacional do Ministério Público (CNMP)?
Kakay – Temos uma série de questões interes-
santes. (...) Eu me preocupo imensamente com 
um procurador-geral da República que tenha 
esse poder absoluto, que seja o dominus litis. 
Ele pode ao final de uma investigação apresen-
tar ou não uma denúncia contra o presidente 
da República, por exemplo. Entendo e fiz um 
artigo nesse sentido – imediatamente depois, 
por causa desse artigo, veio uma proposta de 
emenda constitucional – que o procurador-
geral da República deveria ter um mandato 
sem possibilidade de recondução, não poderia 
ser nomeado ao STF, pelo menos por um prazo 
de quatro a cinco anos, e que suas decisões que 
optarem pelo arquivamento de uma investi-
gação contra um presidente da República, por 
exemplo, deveriam ser submetidas a um cole-
giado de pelo menos três ou cinco subprocura-
dores. É muito grave esse poder absoluto que 
tem a Procuradoria-Geral da República. 

Tenho sérias críticas ao CNMP. Não faço 
política de Ordem, mas a OAB, embora seja 
extremamente corporativista, pune muito, 
faz muito o enfrentamento das fragilidades da 
advocacia, ilegalidades e crimes. O número de 
punições da OAB é bastante razoável. No CNJ 
esse número é pequeno, mas existe ainda sim 
afastamentos e punições a juízes, embora tal-
vez não seja o ideal da forma como é feito. Já o 
CNMP é absolutamente corporativista. 

Nós tínhamos há muito pouco tempo 
mais de 20 representações contra esse pro-
curador Deltan. Eles não julgam. Não é que 
protejam só no julgamento, com corporati-
vismo, protegem ao não julgar, ao prolongar 
o julgamento. Inclusive, está havendo agora 
uma tentativa de mudar a composição do 
CNMP, porque isso é muito grave. 

O Poder que tem a atribuição de apresen-
tar ou arquivar a denúncia tem que ser muito 
controlado, judicialmente e constitucional-
mente, porque é o Poder mais importante. 
Se um inquérito como esse que está aberto 

e o Luís Greco, que estão na Alemanha, e contratei a eles 
um parecer exatamente sobre a criminalização da polí-
tica. Isso foi uma estratégia. Esse governo que hoje aqui 
está, o Governo Bolsonaro, que é um governo autoritário 
com viés fascista, nada mais é que o resultado dos exces-
sos da Lava Jato. Você fez a pergunta de um milhão de 
dólares. Na origem da operação Lava Jato está a crimi-
nalização da política e a criminalização da advocacia, nós 
advogados tivemos um momento de muitas dificuldades 
por causa disso, e exatamente neste caldo de cultura foi 
forjado o governo autoritário que hoje está aí. 

Essa pergunta é a chave. A criminalização não foi à 
toa, ela veio para tentar fragilizar, criar uma hipótese 
exatamente para assumir o grupo que estava, em tese, 
dissociado da visão da política, que é o grupo do Bol-
sonaro, esse grupo que aí está hoje, que é um governo 
genocida, que não tem compromisso com a vida. (...)

RJC – O que virou a chave? 
Kakay – O poder, quando é demais, ele começa a perder 
até mesmo a essência do poder que é o respeito. Por 
exemplo, o questionamento que hoje o Deltan faz ao 
presidente do Supremo é absolutamente vulgar. Você 
tem o direito, e eu sou um advogado simplesmente, 
nunca tive cargo na vida, de questionar todos. Tudo o 
que acho que tem que ser questionado, eu questiono, 
escrevo, mas sempre com o respeito institucional. Eles 
começaram a achar que tinham poder demais, que 
podiam tudo, passaram a fazer abusos. Outro exem-
plo… Não sou lulista, nem sou petista, mas quando teve 
aquela liminar do Desembargador (Rogério) Favreto 
para a liberdade do Lula e o Moro desacatou a ordem 
do desembargador, tinha que ter sido preso. 

RJC – Ele estava de férias…
Kakay – Podia estar dentro do gabinete dele, não podia 
fazer aquilo. O Poder Judiciário, mesmo esbofeteado, 
resta um pouco de dignidade em cada uma dessas pes-
soas. Tem um momento que chega, tem um momento 
que dói. Lembro do Raul Schmidt, sou o advogado dele, 
que é um brasileiro que vive em Portugal, e que muitos 
dizem que foi a maior derrota do Moro nesse episódio 
internacional. Havia uma questão de extradição e ganhei 
um habeas corpus em liminar do Dr. Leão (Aparecido 
Alves), que é um Desembargador de Goiás, convocado 
pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Não tinha 
nada a ver com a decisão do Moro de prisão preventiva do 

eNTReViSTa

a suspeição me parece 
óbvia, o que temos que 
analisar é um passo à 
frente, se ele cometeu 
crime enquanto juiz” 
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a possibilidade de 
auTocomposição nos irdr

eSPaço aJUFe

 aLiNe aLVeS de MeLo MiRaNda aRaúJo 

Juíza Federal

introdução

A ideia do papel do Poder Judiciário 
geralmente consiste na resolução de 
casos individuais através da decisão 

adjudicada. Tal concepção veio a ser redi-
mensionada pelo prestígio que o novo Código 
de Processo Civil (CPC/ Lei nº 13.105/2015) 
atribuiu aos métodos não-adversariais de 
solução de conflitos, aos quais foram atribuí-
dos status de norma fundamental do Direito 
Processual Civil (art. 3º §§2º e 3º).  

Os processos coletivos, a seu turno, se 
caracterizam pela pluralidade de interes-
sados, o que se relaciona com direitos difu-
sos, coletivos ou individuais homogêneos e, 
algumas vezes, com direitos indisponíveis, 
atraindo o princípio da publicidade a estes 
procedimentos. O contraditório participa-
tivo se impõe para a prévia escuta dos inte-
ressados nos conflitos.

Há que se averiguar, portanto, o direito 
de ser ouvido nas conciliações e mediações 
realizadas nos processos coletivos, em espe-
cial quando, mediante o sistema de geren-
ciamento de demandas repetitivas, apenas 
casos selecionados serão objeto de conheci-
mento pelo tribunal. 

O incidente de resolução de demandas 
repetitivas (IRDR) começou a ser aplicado em 
2017, totalizando pouco mais de 100 inciden-

Raul, era uma discussão técnica de extradição. Quando 
saiu a decisão, o Moro lá da prepotência dele, lá do quar-
tel-general dele em Curitiba, determinou, como fez com 
o Favreto, que se descumprisse a decisão. Quando li ele 
determinar aquilo, falei “opa, agora ele mexeu primeiro 
com o advogado errado, segundo com o tribunal errado”. 

Imediatamente liguei para o chefe da Terceira Turma, 
Desembargador Ney Bello, que é um grande desembarga-
dor, independente e culto. Ele passou somente o seguinte 
recado para mim: “Não preciso falar com você. Sei o que 
aconteceu”. Só isso. O Poder Judiciário tem que se dar ao 
respeito. Ele deu um despacho absolutamente desmora-
lizante para o Moro, absolutamente duro. Isso é o que o 
Poder Judiciário tinha que ter feito desde então. Esses são 
os enfrentamentos que nós fazemos. (...)

rJc – com essa mudança de percepção em relação à 
lava Jato, muda a perspectiva do julgamento da sus-
peição do ex-Ministro Sérgio Moro? 
Kakay – Advogo no Supremo há quase 40 anos. Jamais, 
como advogado, quero ter a pretensão de falar o que o 
Tribunal deve fazer. Aprendi que devemos fazer a análise 
sem fazer projeções, mas digo que é um caso clássico. Se 
não tiver o julgamento pela suspeição, temos que aban-
donar o instituto da suspeição, porque são tantas e tan-
tas provas de que ele é um juiz parcial, que não existe 
nenhuma hipótese de se criar uma solução parecida com 
a que ele fez. Ele desdenhou, abusou e instrumentalizou 
o Poder Judiciário. Ao falar em pensão ainda sendo juiz, 
ao tratar em ser ministro de um governo que ajudou a 
eleger, ele esbofeteou o Poder Judiciário. Você tem tecni-
camente as diversas hipóteses de suspeição: instruiu pro-
curadoras, “não leva a procuradora X não porque ela não 
é muito boa para perguntar”; falava o que era o correto a 
fazer; instruiu a procuradoria a como agir nas conversas. 
A suspeição me parece óbvia, o que temos que analisar é 
um passo à frente, se ele cometeu crime enquanto juiz. 

Isso não está sendo discutido, não aceito a hipótese 
de não discutir essa situação gravíssima. Não acho que 
simplesmente ele foi parcial. Acho que agora que foi 
comprovado que ele realmente tinha um projeto de 
poder, ao instrumentalizar o Poder Judiciário, a suspei-
ção é absolutamente óbvia, ele pode ter cometido sim 
mais de um crime enquanto julgava o Presidente Lula. 

Não sou advogado do Presidente Lula. Quando 
entrei com a Ação Direta de Constitucionalidade nº 

43 para discutir a presunção de inocência, o Lula não 
era sequer investigado. Entrei porque sou um eterno 
angustiado pela questão dos presídios brasileiros. (...) 

Que ele é parcial, qualquer estudante de Direito sabe. 
O Moro é a parcialidade. O primeiro direito do cidadão 
é ser julgado por um juiz natural e imparcial. Você me 
imagina julgando uma final de campeonato entre Cru-
zeiro e Atlético? Não tinha condições de julgar, marcaria 
o gol com a mão a favor do Cruzeiro. Sou um apaixonado 
e sofredor, hoje estamos na segunda divisão. 

As coisas mais simples às vezes são as mais impor-
tantes. O Moro outro dia deu uma entrevista e, se refe-
rindo a quando ele interrogou o Lula, disse: “Você lem-
bra aquele ringue?”. Isso é uma vergonha. Ele se sentia 
no ringue com o Lula. Era um super-herói, muito frágil 
intelectualmente, mas com um projeto de poder muito 
forte, que nós ainda vamos descobrir realmente quem 
estava por trás, coordenando uma equipe de procurado-
res que, se fosse preparada intelectualmente, não teria 
se tornado interiormente tão poderosa. Teria se tornado 
poderosa pelo que fez e não pelo que quis fazer. Quando 
vi aquele outdoor daqueles meninos, eu falei “vamos der-
rubá-los”. Quem faz um outdoor ridículo daqueles, sabe 
que a coisa… Começou a briga interna, tem quatro que já 
saíram, por brigas. Agora começa… Eles vão ser respon-
sabilizados criminalmente, não têm saída. (...)

O Brasil merece que seja feito esse enfrentamento, 
porque não é uma parcialidade comum. É uma parciali-
dade dirigida em todos os casos. O que estava por trás? 
Por que esse procurador Deltan atrevidamente hoje vem 
e  atinge o presidente do STF? Um procurador da Repú-
blica!? Até sou contrário ao excesso de formalismo. Sou o 
menos formalista que se possa imaginar, não uso terno, 
não tenho muito apreço por essas formalidades, mas eles 
têm quando interessa a eles. Por que um procurador da 
República se dirige ao presidente do Supremo critican-
do-o diretamente? É porque eles sabem que o poder deles 
está sendo questionado, sabem que estão sendo investi-
gados, sabem o que fizeram no verão passado. 

Assista a íntegra da entrevista no canal da Revista Justiça & Cida-

dania no Youtube.

nota

1 Termo pelo qual ficou conhecido o vazamento de conversas entre o 
então Juiz Federal Sérgio Moro e membros da força-tarefa em Curi-
tiba (PR), realizadas por meio do aplicativo Telegram, divulgadas pelo 
site The Intercept, a partir de junho de 2019. 
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tes em todos os tribunais do País até 2020. O novo ins-
tituto ainda prescinde de uma maturação sob a ótica 
do Direito Processual Civil, tanto quanto a mediação e 
a conciliação judiciais.

O princípio do contraditório participativo tem fun-
damento na garantia constitucional da ampla defesa 
direcionada à produção de provas no ambiente adver-
sarial. Já o fundamento político da participação popu-
lar na conciliação não tem vinculação com o dogma 
da decisão justa, mas da melhor decisão possível a ser 
construída, pela atividade comunicativa, pelos pró-
prios titulares do direito. O relacionamento entre estes 
institutos fundamentados no princípio democrático 
merece um exame integrado para a aferição da hipó-
tese de transação no âmbito do IRDR.

mediação e conciliação coletivas no contexto do 
novo cpc

As figuras do conciliador e do mediador são relati-
vamente novas em nosso ordenamento jurídico, deslo-
cando o eixo do protagonismo do processo judicial do 
magistrado para as partes, as quais, através de um pro-
cesso ético e orientado por princípios específicos, cons-
truirão a solução consensual para suas controvérsias.

A atividade desenvolvida pelo Poder Judiciário, e 
de forma direta pelos conciliadores e mediadores, não 
pode ser concebida sob a ótica fria do atendimento às 
metas nacionais traçadas para o Poder Judiciário pelo 
Conselho Nacional de Justiça. Neste contexto, ganha 
relevo o estudo dos princípios atinentes à mediação e 
conciliação os quais, nas letras do art. 166 do CPC, são 
“da independência, da imparcialidade, da autonomia da 
vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informali-
dade e da decisão informada”.

Quanto à sessão de conciliação ou de mediação 
em processos individuais, foi instituída a audiência 
prévia do artigo 334 do CPC, somente dispensável em 
havendo dupla recusa – de ambas as partes – e não 
sendo transacionável o direito. Ressalte-se que, em 
havendo litisconsortes, todos devem proceder à recusa 
(art. 334, §6º), sendo suficiente que uma das partes 
queira a audiência para a presença de todos os demais 
à audiência tomar caráter obrigatório.

Inexistem técnicas ou procedimentos específicos a 
audiências consensuais coletivas, todavia não parece 
razoável crer que sendo estas designadas com o fim 
de promover a solução pacífica do litígio dispensem a 

autonomia da vontade das partes (art. 166), 
no que diz respeito aos termos do acordo 
resultante tanto quanto à sua realização.  

autocomposição no irdr 
Aluísio de Castro Mendes ressalta que a 

jurisdição contemporânea  desvia o olhar antes 
fixado nos conflitos individuais e concretos, 
o que se revela pela adoção, pelo CPC, de um 
sistema de precedentes com efeitos vinculati-
vos, e por um sistema de solução de demandas 
repetitivas em complemento aos processos 
coletivos, tendo como instrumentos o IRDR e 
os recursos repetitivos aperfeiçoados.

De outra sorte, foram dados os seguintes 
direcionamentos à atividade judicial pelo art. 
139 CPC, que em seu inciso V lhe determina 
“promover, a qualquer tempo, a autocompo-
sição, preferencialmente com auxílio de con-
ciliadores e mediadores judiciais”.

O IRDR instituído pelo CPC de 2015 repre-
senta a maior inovação no sistema da tutela 
coletiva, pois a coletivização das demandas 
não se dá ab initio, mas de forma incidental. 
Os legitimados para suscitar o incidente diri-
gido ao presidente do tribunal são: o juiz ou 
relator, por ofício (art. 977, I do CPC); e por 
petição as partes (II); o Ministério Público ou 
a Defensoria Pública (III). O IRDR é cabível 
em havendo efetiva repetição de processos 
que “contenham controvérsia sobre a mesma 
questão unicamente de direito” (art. 976, I), 
sob “risco de ofensa à isonomia e à segurança 
jurídica” (II), e desta forma acaso recebido 
será determinada a suspensão dos processos 
pendentes sobre a mesma matéria, individu-
ais ou coletivos.

O CPC prevê a audiência pública (art. 983, 
§1º) para ouvir pessoas com experiência ou 
conhecimento na matéria, bem como partes 
ou interessados, titulares dos direitos em 
exame, aos quais é deferida uma oportuni-
dade para se manifestar por escrito no prazo 
comum de quinze dias, para juntada de docu-
mentos (art. 983, caput). 

Ouvido o Ministério Público e encer-
radas as diligências, será marcado o “jul-

gamento do incidente”, este detalhado no 
art. 984 do CPC, que possibilita a oitiva das 
partes do processo originário (II), e por 30 
minutos compartilhados, os demais inte-
ressados (III).

Ausente previsão expressa e específica 
de sessão autocompositiva em sede de IRDR, 
não significa que não possa ser designada 
com base no art. 139, V do CPC; ou ao menos 
tentado o consenso ao início desta audiência 
pública, por analogia ao disposto no art. 359 
do CPC, aproveitando-se da presença dos  
interessados.

Outra saída poderia resultar da analogia 
do disposto no art. 334 do CPC.  Entretanto, 
no incidente de demandas repetitivas, serão 
pautados para julgamento os processos-
modelo selecionados conforme a questão 
de direito homogênea. Assim, a primeira 
questão a ser resolvida é, sendo aplicável o 
art. 334 do CPC, mas ausente litisconsórcio, 
quais seriam os legitimados a recusar a audi-
ência de conciliação ou mediação, os autores 
de todos os processos suspensos ou apenas 
os autores dos processos-modelo? Depen-
dendo da resposta a esta pergunta, multi-
plicam-se as pessoas a serem ouvidas, seja 
quanto à realização da audiência em si, seja 
quanto aos termos do acordo.

Nosso sistema guarda algumas seme-
lhanças com o processo-modelo alemão 
(musterverfahren), como a identificação de 
uma questão comum em causas individu-
ais diversas, as quais estarão suspensas até 
que o tribunal produza decisão para um 
processo modelo, cujo fundamento deve ser 
utilizado para decidir as demais. O KapMug, 
Lei sobre o Procedimento-Modelo nos con-
flitos jurídicos do mercado de capitais ale-
mão, em nova versão de 2012, introduziu a 
hipótese de acordo entre o requerente do 
processo modelo e o réu, que terá efeito vin-
culativo após homologação do tribunal, à 
exceção dos que exercerem o direito do opt 
out. O requisito estabelecido é a aceitação 
do acordo por 70% dos investidores que ini-
ciaram processos individuais.

O Direito Processual coletivo brasileiro, a seu 
turno, não contém qualquer disposição para a hipótese 
de divergência entre titulares de direitos transindivi-
duais ou individuais homogêneos sem representação 
formal em uma sessão autocompositiva no incidente 
de resolução de demandas repetitivas. A oitiva plena 
dos interessados, utilizando-se inclusive de métodos 
eletrônicos, pode servir para investigar pontos de ten-
são entre os diversos segmentos da sociedade, e é um 
dever do magistrado perseguir diferentes posições e 
interesses em processos que produzam efeitos amplos, 
ainda que de caráter privado.  

conclusões 
Audiências coletivas, em quaisquer hipóteses de 

procedimentos coletivos, têm sido realizadas sem cri-
térios pré-estabelecidos. Intuitivamente, tem-se pro-
movido a oitiva de interessados que acodem ao chama-
mento público, com uma preocupação mais acentuada 
em se obter provas do que em se ouvir os interessados 
para proporcionar a pacificação social através de acor-
dos judiciais.

Faltam balizas seguras, seja por ausentes dispositi-
vos expressos no CPC, na Lei de Mediação, no Código 
de Defesa do Consumidor ou na Lei de Ação Civil 
Pública sobre sessões consensuais, que assegurem a 
escuta ativa destes indivíduos, de modo que estes pos-
sam influenciar no desfecho da questão que terá efeito 
sobre suas esferas de direitos individuais.

A falta de previsão expressa em lei ou tampouco as 
divergências entre os titulares destes direitos transin-
dividuais podem ser considerados obstáculos no atual 
estágio do Direito Processual Constitucional, em que 
a promoção dos meios autocompositivos tem status 
de norma fundamental do Direito Processual.    Não 
se pode negar aos titulares dos direitos com dimen-
sões individual, coletiva e difusa dispor dos mesmos 
com base na autonomia da vontade que detém. O pro-
cesso coletivo não pode ser um processo de sequestro 
de vozes que podem democraticamente se manifestar 
para influir no deslinde de suas próprias vidas. 

Resta, portanto, ao magistrado relator do IRDR crer 
no sistema multiportas como uma opção adequada 
para a solução consensual de conflitos, e se realizar 
uma interpretação analógica do disposto nos artigos 
334 e 359 do CPC, com base no disposto no art. 139, V 
do diploma processual civil.   

eSPaço aJUFe
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avanços legislaTivos em 
meio à pandemia

eSPaço aMB

 eLayNe CaNTUÁRia 

Vice-Presidente para Assuntos Legislativos da AMB

A pandemia da covid-19 que acomete a população 
mundial não se circunscreve só em uma crise 
de saúde pública. Notoriamente, os impactos 

dela rondam todos os setores possíveis da vida em 
coletividade e, sem sombra de dúvidas, o Brasil sofre, 
mas também busca soluções científicas, técnicas, soli-
dárias e responsáveis de todas as instituições públicas 
e privadas de forma a preservar a saúde de milhões de 
brasileiros. É preciso preservar a dignidade da pessoa 
humana, conservar o meio ambiente, buscar o pleno 
emprego, entre outros, sem descurar da função social 
da atividade econômica e da preservação das empre-
sas, sempre sob o foco do bem comum.

No trato das questões que exigem a ótica do legisla-
dor, desde que a situação foi instaurada no País, obser-
vamos um notável senso de responsabilidade social e 
claras demonstrações de forte atuação para o enfren-
tamento por meio de um esforço contínuo de adapta-
ção de uma estrutura regimental e legal, com medidas 
atuais e específicas tanto de assistência a quem perdeu 
ou teve redução da renda, quanto nas áreas trabalhista, 
sanitária, fiscal e econômica.

Neste contexto, com formas de trabalho diferencia-
das, como por exemplo as sessões plenárias virtuais, 
algumas pautas extremamente importantes tiveram 
amplo apoio da magistratura, por meio da Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB), e foram aprovadas. 
Entre as homologadas e transformadas em Lei, cabe 
ressaltar a Emenda Constitucional 107/2020 que adiou 
as eleições municipais deste ano para os dias 15 e 29 

de novembro. Um esforço prudente para preservar a 
saúde dos eleitores e da própria democracia.

A Lei Ordinária nº 14.010/2020 – válida até 
30/10/2020, podendo ser prorrogada – também foi 
aprovada com o objetivo de garantir serviços enquanto 
durar a pandemia. Ela instituiu um regime jurídico 
emergencial e transitório (RJET) e determinou que 
assembleias e votações exigidas por lei podem ocor-
rer exclusivamente em ambiente virtual, por exem-
plo. E criou regras para as relações jurídicas priva-
das durante o período como em contratos, Direito de 
Família, relações de consumo e entre condôminos.

Já a Lei Complementar nº 173/2020 estabeleceu o 
Programa Federativo de Enfrentamento ao Corona-
vírus, com a suspensão do pagamento de dívidas de 
R$ 65 bilhões e a oferta do repasse de R$ 60 bilhões 
em quatro meses para estados e municípios. Além do 
alívio ao Poder Público, temas importantes transitam 
para tratar diretamente da população e da situação 
das empresas. O Projeto e Lei (PL) nº 2801/2020, que 
já passou pela Câmara e vai agora ao Senado, impede 
a Justiça de bloquear, em razão de dívidas, o auxílio 
emergencial de R$ 600 pago aos mais necessitados. E o 
PL nº 1397/2020 cria regras transitórias para empresas 
em recuperação judicial e também para tentar evitar 
que outras em dificuldades cheguem a esse ponto, que 
antecede a falência.

Além de acentuar as desigualdades existentes, a 
crise vem afetando desproporcionalmente as mulhe-
res, principalmente se levarmos em conta dados de 
aumento do feminicídio (22%, de acordo com o Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública). No entanto, a pan-
demia também está sendo uma oportunidade para 
mudanças capazes de transformar algumas estruturas 
na área.

O PL nº 2510/2020, aprovado pelo Senado e enca-
minhado para análise da Câmara dos Deputados, vem 
reforçar medidas e estabelecer deveres de moradores, 
locatários, proprietários e síndicos em condomínios 
para informarem às autoridades competentes sobre 
casos de violência doméstica e familiar, e aumentar a 
pena do crime de omissão de socorro.

Além da campanha “Sinal Vermelho contra a vio-
lência doméstica”, criada pela AMB em parceria com o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e com a adesão de 
mais de 10,5 mil farmácias, um esforço do Judiciário 
pela conscientização e enfrentamento ao feminicídio 

foi o apoio, desde o princípio, à Lei Ordiná-
ria nº 14.022/2020. Ela tornou essenciais os 
serviços de combate e prevenção à violência 
doméstica contra a mulher, que passaram a 
ter a suspensão proibida durante a pandemia, 
e dispôs sobre medidas de enfrentamento à 
violência contra crianças, adolescentes, ido-
sos e deficientes. Um avanço concreto que, 
assim como a campanha “Sinal Vermelho”, 
facilita a denúncia de agressores.

Outros projetos aprovados na Câmara 
e encaminhados ao Senado preveem novas 
medidas de combate à violência doméstica 
(PL nº 1.444/2020) e tornam essenciais os ser-
viços de acolhimento institucional às mulhe-
res e seus dependentes (PL nº 1.552/2020).

Defender os interesses legítimos da 
sociedade com transparência e responsa-
bilidade é parte dos deveres da magistra-
tura e de todas as instituições. O momento 
exige união e dedicação de todos para que o 
país continue avançando mesmo diante das 
dificuldades impostas pela pandemia. Com 
empenho, conseguimos aos poucos construir 
saídas legislativas positivas em direção a um 
futuro com mais justiça, equidade e oportu-
nidades para todos. 

com empenho, 
conseguimos 
construir saídas 
legislativas positivas 
em direção a um 
futuro com mais 
justiça, equidade e 
oportunidades para 
todos”
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invisíveis? para quem?

eSPaço aNaMaTRa

 MaURo aUGUSTo PoNCe de Leão BRaGa 

Juiz do TRT11

Diretor financeiro da Anamatra

Não raro a humanidade, ao longo de sua histó-
ria, se deparou – e foi obrigada a enfrentar – 
inúmeras moléstias que trouxeram mortes e 

sofrimento para milhões e milhões de pessoas, mas, 
que ao mesmo tempo, obrigaram as nações a se rein-
ventarem e, dessa forma, ultrapassarem não apenas o 
colapso na saúde, como também os graves problemas 
econômicos e financeiros que as assolaram.

Cada uma dessas doenças gerou, em razão de sua 
gravidade e alcance, diversas epidemias – doença 
local com potencialidade para se espalhar para outras 
localidades, caso não seja controlada – e pandemias 
– doença com proporção global, devido à evolução 
de uma epidemia – devastando no Brasil, até final 
de junho, mais de 50 mil famílias de pessoas que não 
resistiram à covid-19. 

Exemplos não nos faltam: a peste bubônica, que 
atingiu a Europa por volta de 1350 matando cerca de 
um terço da população, ajudou, segundo historiado-
res, no desenvolvimento da região, fazendo desmoro-
nar o sistema feudal – por força do qual o trabalho 
na terra servia, exclusivamente, para o pagamento 
de um aluguel – passando a Europa, a partir daquele 
momento a se modernizar tecnologicamente, fazendo 
com que os empresários passassem a pagar salários, 
em dinheiro, aos seus trabalhadores.

Outro momento importante, mas não menos trau-
mático em razão de sua mortalidade extraordinária, 
se deu em razão da varíola, a qual teria mudado a 
colonização das Américas, no final do Século XV. Con-

cluíram os estudiosos que, após a passagem dessa 
doença, a população da Europa – cerca de 60 milhões 
de pessoas, aproximadamente 10% da população de 
todo o globo terrestre – foi reduzida a pouco mais de 
cinco milhões de vidas. O resultado prático: menos 
pessoas ocupando terras, maior crescimento de flo-
restas naturais, queda nos níveis de dióxido de car-
bono (CO2), diminuição da temperatura da terra, que-
bra nas safras e fome em todo o Continente Europeu.

A febre amarela, por sua vez, foi determinante na 
revolta do Haiti contra a França, pois seu efeito foi 
devastador. Acredita-se que aproximadamente 50 
mil soldados, oficiais, médicos e marinheiros tenham 
morrido e apenas cerca de três mil homens retorna-
ram à França. É o surgimento de uma nova potência 
mundial, o ainda jovem país Estados Unidos da Amé-
rica incorporou 2,1 milhões de quilômetros quadrados 
que lhe foram vendidos pelo líder da França.

Uma doença mortal que afetou os animais foi a 
conhecida peste bovina ocorrida entre os anos de 1888 
e 1897. O vírus responsável por essa moléstia matou 
90% do gado africano, com comunidades devastadas 
no Sudeste da África, na África Ocidental e no Sudo-
este do continente, conduzindo a população à fome e, 
em razão do colapso social, à migração de refugiados 
que deixaram as áreas que tinham sido afetadas, o que 
possibilitou maior facilidade para que os países euro-

peus colonizassem grandes áreas da África 
no final do Século XIX. O efeito prático foi 
que na década de 1870 apenas 10% da África 
estava sob o controle Europeu, tendo esse 
percentual subido para aproximadamente 
90% no ano de 1900.

A história se repetiu muitas e muitas 
vezes, sempre trazendo dor e revoluções: 
peste negra (1333 a 1351, 50 milhões de mor-
tos); cólera (1817 a 1824, centenas de milha-
res de mortos); gripe espanhola (1918 a 1919, 
20 milhões de mortos); tifo, sarampo, malá-
ria, aids, h1n1, dentre tantas outras.

O mundo se depara mais uma vez com 
uma pandemia. Estamos diante do novo 
coronavírus, responsável pela propagação 
de uma doença que aterroriza a humani-
dade denominada covid-19. Trata-se de um 
vírus traiçoeiro, devastador, novo de qual-
quer conhecimento, não atacável por medi-
camentos específicos, inexistindo, até o pre-
sente momento, vacina específica capaz de 
prevenir sua propagação.

No Brasil, caminha-se a passos largos em 
direção ao primeiro lugar no ranking mun-
dial no número de contaminados, podendo 
atingir a mesma colocação no número de 
mortes decorrente dessa nova doença.

Como sairemos dessa pandemia? De que 
forma retomaremos os empregos perdidos 
e reabriremos as portas de empresas que 
encerraram suas atividades? Quais serão as 
consequências para a saúde, para a econo-
mia, para as relações pessoais, para a polí-
tica e para a justiça?

Ao refletirmos sobre notícias e dados que 
nos são trazidos ao conhecimento diuturna-
mente, quer pelos órgãos oficiais, quer pelos 
veículos de imprensa, chegamos à conclusão, 
sem qualquer esforço, de que o País levará 
muito tempo para se recuperar, quer na 
esfera privada – e para isso se faz necessário 
o incentivo estatal para o ressurgimento de 
empresas e a criação de novos postos de tra-
balho – quer na esfera pública, através de um 
novo olhar que precisa ser lançado em dire-
ção à população brasileira. 

“Essas pessoas não 
passam despercebidas 
pelo olhar do Estado Juiz, 
são atendidas e lhes é 
dado lutar por dignidade 
em todas as esferas do 
Judiciário brasileiro” 
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Dentre os tantos dados e matérias, podemos citar 
os dados publicados pelo Ministério da Economia, que 
trouxe ao conhecimento de todos nós que os “pedidos 
de seguro-desemprego aumentaram 12,4% de janeiro a 
maio de 2020”. Todavia, nenhuma informação chamou 
mais atenção do que a matéria publicada no jornal O 
Globo e pelo site G1, em 26/4 do ano em curso, que 
estampava: “Auxílio emergencial de R$ 600 revela 46 
milhões de brasileiros invisíveis aos olhos do governo”. 

Invisíveis? Para quem?
Pessoas sem CPF, sem acesso à Internet e sem 

conta em banco podem ser taxadas de invisíveis? Por 
onde andamos diariamente nos deparamos com bra-
sileiros e brasileiras de todas as idades, distribuídas 
em esquinas e sob marquises e viadutos, ora dormindo 
para esquecer a fome, ora mendigando parcas moedas 
com o objetivo de saciar um pouco da fome que corrói 
seu organismo, fazendo reduzir os anos de vida.

É necessário que alguém que se depare com uma 
cena do cotidiano das grandes, médias e pequenas 
cidades do Brasil precise perguntar a um desses bra-
sileiros se ele possui CPF? Ao entregar um lanche ou 
uma moeda a uma criança que faz malabarismos com 
limões nos sinais de trânsito, alguém a questiona sobre 
sua frequência na escola e acesso à Internet? Para uma 
família banhando-se e lavando suas roupas nas águas 
de um chafariz, faz-se necessário indagar se possui 
conta em banco? 

Todos vêem essas pessoas diariamente, poucos as 
enxergam, mas chamá-las de invisíveis é assumir que 
não existem, que não precisam de atenção, que o Estado 
não tem obrigação para com elas. Muitas desses brasilei-
ros, fazem parte de um universo que não consegue qual-
quer fonte de renda, mínima que seja, que lhe garanta 
o mínimo existencial; outros tantos foram absorvidos 
pelas promessas feitas e não cumpridas pelas drogas; 
inúmeras e incontáveis crianças são vítimas de violên-
cia doméstica e sexual, no seio de suas famílias e, depois, 
sob a escuridão da noite, nas vielas e nos becos das cida-
des deste País; outros, milhares, centenas de milhares, 
são desempregados, trabalhadores que perderam seus 
empregos, ou mesmo seu trabalho informal e nenhuma 
outra oportunidade lhe foi concedida.

Invisíveis? Para quem?
Sem qualquer conotação político partidária, posto 

não ser esse o objeto desse modesto ensaio, mas 
fazendo justiça aos governos que lutam contra essa 

desigualdade, mesmo que de forma incom-
pleta, trago comigo uma certeza: essas pes-
soas não são invisíveis para o Poder Judiciá-
rio, não passam despercebidas pelo olhar do 
Estado Juiz, são atendidas e lhes é dado lutar 
por dignidade em todas as esferas do Judici-
ário brasileiro.

Ao Poder Judiciário Trabalhista o meu 
agradecimento. Sou grato porque os juízes 
e juízas do Trabalho lutam contra todas as 
formas de discriminação no trabalho; por-
que a Justiça do Trabalho tem programas 
exitosos que visam à erradicação do traba-
lho infantil, de estimulo à aprendizagem, e 
para exterminar todas as formas de traba-
lho escravo em nosso País. Sou grato, por 
fim, porque a Justiça Laboral traz esperança 
de justiça àqueles que não tiveram garanti-
dos seus direitos.

Invisíveis? Não para a Justiça, não para 
a Justiça do Trabalho. Com vistas a compro-
var essa afirmação reportando-me a Themis 
(Têmis), divindade grega por meio da qual 
a Justiça é definida, em seu sentido moral, 
como o sentimento de verdade, equidade e 
da humanidade. A venda em seus olhos não 
a impede de enxergar a todos e a todas, mas, 
ao contrário, em uma visão mais moderna, 
significa a justiça social. Os pratos iguais de 
cada lado da balança nos ensinam que não há 
diferenças entre os homens e as mulheres 
quando seus erros e seus acertos necessitam 
de julgamento. Por fim, a espada é o símbolo 
do poder, através do qual, o Poder Judiciário 
faz cumprir as decisões por ele proferidas.

Em sendo assim, encerro minhas consi-
derações rogando para que o Brasil saia dessa 
pandemia da covid-19 com mais empregos, 
com mais oportunidades aos empreende-
dores, com mais saúde, com mais CPF, com 
mais acesso à informação, mas, principal-
mente, com menos invisíveis.

Que todos possam ser vistos e enxerga-
dos em sua humanidade, respeitada seja a 
dignidade individual e coletiva dessa incan-
sável nação chamada Brasil. Invisíveis, nunca 
mais.
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 “o que mais incenTiva  
 a inovação é respeiTar  
 paTenTes”

PRoPRiedade iNTeLeCTUaL

  da Redação 

Desembargadora federal aposentada e sócia do 
escritório Licks Attorneys, Liliane Roriz foi 
reconhecida pelo ranking “Top 250 Women in 

IP”, organizado pela publicação Managing Intellectual 
Property, como uma das 250 advogadas mais influentes 
do mundo em Propriedade Intelectual em 2020. Lan-
çado em 2013, o guia ranqueia os grandes nomes da 
área que tiveram desempenho excepcional para seus 
clientes e empresas no ano anterior. Este ano, apenas 
outras três brasileiras receberam a distinção. 

No início da carreira, Liliane Roriz foi procura-
dora do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual 
(INPI). Mais tarde, integrou a magistratura por mais de 
20 anos. Foi Juíza Federal titular da 21ª Vara Federal do 
Rio de Janeiro e Desembargadora do Tribunal Regio-
nal Federal da 2ª Região (TRF2), além de presidir a 2ª 
Turma Especializada em Propriedade Intelectual por 
quatro anos. Ocupou ainda da Direção-Geral da Escola 
da Magistratura (EMARF), no biênio 2011/2012. Parti-
cipou do julgamento de variados casos de Propriedade 
Industrial de alta complexidade, relacionadas a diver-
sas áreas tecnológicas. 

Em 2013, após sua aposentadoria como magis-
trada, passou a atuar como advogada privada, com 
foco, dentre outras áreas, em patentes, marcas, direi-
tos autorais, concorrência desleal e combate à pira-
taria. Mesmo aposentada, foi cogitada para compor o 
Supremo Tribunal Federal (STF), em 2017, com apoio 
da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).
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Nessa entrevista, fala sobre as diferentes 
fases de sua carreira e sobre os desafios e 
oportunidades do ramo da Propriedade Inte-
lectual no Brasil.  

revista Justiça & cidadania – a senhora 
tem uma visão muito abrangente das ques-
tões de propriedade intelectual por conta 
de uma rara experiência tripartite, tendo 
atuado como advogada pública, quando foi 
procuradora do inpi, depois como magis-
trada em vara especializada e agora como 
advogada no campo privado. Essa experiên-
cia lhe permite ter um olhar além do alcance 
da maioria dos profissionais da área?
liliane roriz – Eu adquiri efetivamente um 
olhar diferenciado, porque ao exercer por 
cerca de 15 anos a advocacia pública, não só 
no INPI, mas antes também na Embratur e na 
Fundação de Tecnologia Industrial, isso me 
deu uma visão de Estado. Tive um aprendi-
zado forte para entender os sentimentos e os 
contextos do advogado público e também do 
servidor público. Há até aquela velha máxima 
de que o servidor só pode fazer aquilo que está 
na lei, diferenciado-se do restante da popula-
ção, que pode fazer tudo o que não é proibido. 
Essa visão diferente, muitas vezes, quem não 
passou pelo serviço público se esquece. 

Depois, na magistratura, o treinamento 
para ter uma visão neutra e imparcial foi 
também muito importante, me deu o apren-
dizado do que sensibiliza o magistrado, dos 
argumentos que podem ser mais sensíveis 
e melhor avaliados por conta da vivência do 
juiz. Agora, na advocacia privada, tenho essa 
visão do lado do jurisdicionado, tanto do 
ponto de vista do advogado quanto dos clien-
tes, as agruras porque passa uma empresa 
que necessita, por exemplo, da burocracia 
estatal. Algo que quem está no órgão público 
muitas vezes não observa.  

Um parêntese, voltando à questão do ser-
vidor público, é a tendência dele de sempre 
dizer não, porque dizendo não ele não corre 
risco nenhum. Vários órgãos têm para cada 
servidor uma curva de concessão de bene-

fícios. Se ele diz muito sim e ultrapassar essa curva, 
pode acender alguma luz em algum lugar. É mais prá-
tico para ele dizer não e deixar que o Judiciário resolva 
a questão. No Judiciário, aliás, pegamos muitas causas 
que nem entendemos o porquê de terem ido parar lá, 
porque era óbvio que o servidor deveria ter deferido. 
Acontece justamente por esse receio de dizer sim mui-
tas vezes. 

RJC – Em que pé está hoje o mercado do Direito rela-
cionado à propriedade intelectual no país? o brasil 
tem uma legislação adequada de patentes e é um bom 
cumpridor dos tratados internacionais?
lr – As nossas leis, tanto a Lei de Propriedade Indus-
trial quanto a Lei de Direitos Autorais e as demais leis 
que compõem esse pacote de legislação de propriedade 
intelectual atendem sim aos padrões mínimos que 
constam dos tratados internacionais, do ponto de vista 
formal. Do ponto de vista material, temos que reco-
nhecer que houve uma evolução muito grande desde 
a década de 1990, quando os tratados e as leis foram 
aprovados e sancionados no País, até os dias de hoje. 
É fácil perceber, por exemplo, a forma que se houve 
música, que era uma na década de 1990 e hoje é total-
mente diferente. O mesmo vale para a forma de assis-
tir filmes. Tudo mudou muito. Na área de patentes as 
questões também mudaram, mas, no entanto, a legis-
lação continua a mesma. As questões que são discuti-
das hoje não são as mesmas discutidas naquela época. 
Então, haveria sim uma necessidade de adequação da 
nossa legislação ao mundo atual.   

O Brasil é tido como 
quem não respeita 
contratos, acordos 
internacionais e os 
direitos de propriedade 
intelectual”

Sobre a segunda parte das perguntas, 
diria que sim e que não. Respeita alguns 
aspectos, mas não todos, muitas vezes des-
cumpre normas constantes dos contratos. 
Recentemente tivemos exemplos de decisões 
do próprio Judiciário que vão de encontro ao 
que consta nos contratos. O Brasil fica tido 
internacionalmente como quem não respeita 
contratos, acordos internacionais e os direi-
tos de propriedade intelectual, o que é uma 
reclamação que ouvimos bastante no contato 
com os clientes estrangeiros.    

rJc – Está na pauta do supremo tribunal 
Federal (STF) a Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) 5.529 para excluir o 
parágrafo único do art. 40 da lei de pro-
priedade intelectual, que garante prazo 
mínimo de dez anos de patente de inven-
ção contados a partir da concessão. quais 
eventuais prejuízos o país pode ter com sua 
eventual exclusão? 
lr – Essa questão é muito mais de cunho 
político do que jurídico, busca tirar o foco do 
cerne do problema, que não é efetivamente 
o parágrafo único do art. 40, mas a inefici-
ência crônica, sistêmica, do INPI. Não posso 
deixar de mencionar que o atual presidente, 
que assumiu no ano passado, teve um olhar 
diferenciado sobre essa questão e já está con-
seguindo mudar alguma coisa no status quo 
do Instituto. O INPI chegava a levar 14 anos 
para conceder uma patente, o que é inaceitá-
vel para aos padrões internacionais. A média 
para a patente de medicamentos era de 13 
anos, a média, mas temos casos de patentes 
que foram concedidas com 17 anos. Se não 
houver o parágrafo único do art. 40, se ele for 
considerado inconstitucional, uma patente 
que levou 17 anos para ser concedida vai ter 
efetiva vigência por três anos apenas, o que, 
obviamente, vai desanimar muitos investido-
res, titulares de patentes estrangeiras, a tra-
zer seu produto inovador para o Brasil. 

O cerne da questão é que o INPI tenha 
uma atuação semelhante a que os outros 
escritórios de patentes têm mundo afora, 

que analisam um pedido de patente em, no 
máximo, cinco anos. Não passa disso nos 
grandes escritórios. Aqui no Brasil, o prin-
cípio da eficiência que consta na Constitui-
ção para os órgãos públicos é totalmente 
desrespeitado. Se o INPI tivesse uma atua-
ção dentro da média internacional, o pará-
grafo único do art. 40 viraria um enfeite da 
lei, para ser usado só em casos excepcionais, 
mas o que aconteceu é que a exceção virou a 
regra e a regra virou a exceção, a maior parte 
das patentes hoje em dia caem no parágrafo 
único e não no caput do art. 40. (...)

Se o Supremo vier a declarar inconstitu-
cional, fatalmente terá que modular sua deci-
são em relação às patentes que foram conce-
didas com dez anos, para que não tenhamos 
patentes com apenas três, quatro ou cinco 
anos de vigência. 

rJc – qual estímulo pode ser oferecido à 
indústria para a fabricação de medicamen-
tos, como as vacinas e os antibióticos, em 
que o retorno comercial geralmente é insu-
ficiente para cobrir o investimento em Pes-
quisa e Desenvolvimento?   
lr – Para qualquer medicamento inovador, é 
importante haver patente. A Ministra Isabel 
Gallotti do STJ tem uma frase em um voto 
muito interessante: “Pode parecer a curto 
prazo e no primeiro momento que não ter 
patente beneficia o País, mas a longo prazo 
a falta de proteção a uma patente prejudica 
muito mais o País, porque o Brasil deixa de 
ter medicamentos inovadores”. O que mais 
incentiva a inovação é respeitar patentes. Isso 
eu costumo falar muitas vezes em minhas 
sustentações orais por diversos tribunais 
do Brasil. Não só o Executivo e o Legislativo, 
mas o Judiciário também tem que fazer esse 
enforcement de patentes. Se uma empresa ou 
laboratório infringir uma patente fabricando 
um produto sem a devida licença, o Judiciá-
rio tem que entender o quanto isso traz de 
prejuízo para o mercado em geral. Não é só 
uma questão entre duas empresas, é muito 
mais ampla do que isso.   

PRoPRiedade iNTeLeCTUaL
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mediação em  
plaTaforma digiTal

eSPaço aaSP

Nacional de Justiça (CNJ) que consolidaram 
uma política nacional para o tema.  Desse 
modo, os métodos alternativos de resolução 
de conflitos tornaram-se aliados dos jurisdi-
cionados na busca da pacificação social de 
maneira mais célere e eficaz.

O reconhecimento da mediação como 
meio eficiente de solução de disputas fez com 
que a Associação, em 2017,  inaugurasse  o 
Centro de Mediação AASP (CMAASP) e reno-
vasse a cooperação técnica celebrada com o 
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) para 
promover soluções extrajudiciais em proces-
sos que tramitavam na Corte. O Centro rece-
beu naquele mesmo ano o prêmio “Mediar é 
legal”, do CNJ.

Sempre com o objetivo de inovar, reduzir 
custos, otimizar e facilitar o  exercício da 
advocacia, além de neste momento procu-
rar acompanhar a nossa  inserção, demasia-
damente mais rápida do que esperávamos, 
no mundo das videoconferências, das  lives e 
dos webinars, a AASP decidiu implementar a 
Plataforma Digital do CMAASP, pois é certo 
que inúmeras demandas advindas desse 
período chegarão ao Poder Judiciário, cau-
sando um colapso do sistema e na prestação 
jurisdicional.

Diante desse cenário, a  AASP, atenta às 
transformações sociais e preocupada em 
disponibilizar uma ferramenta ágil, lançou 

  ReNaTo CURy  

Presidente da AASP

Desde o surgimento dos primeiros  cursos jurí-
dicos no Brasil, em 11/8/1827, quando foi apro-
vada a lei que  criou as faculdades de Direito 

– uma em Olinda, origem da Faculdade de Direito 
do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco; 
e outra em São Paulo, nascedouro da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo – não passáva-
mos por tantas e tão rápidas transformações, acelera-
das ainda mais pela pandemia global da covid-19.

É claro que nestes 193 anos muita coisa mudou 
no Direito pátrio. Inúmeras conquistas civilizatórias, 
várias Constituições promulgadas, incontáveis 
direitos sociais adquiridos e maior acesso da população 
à Justiça.

Contudo, há alguns anos, certas preocupações pas-
saram a fazer parte da vida dos operadores do Direito: 
o excessivo número de processos em tramitação nos 
tribunais brasileiros (atualmente, cerca de 78 milhões) 
e a notória morosidade para solução desses litígios.

Uma resposta que atendesse aos preceitos consti-
tucionais do Estado Democrático de Direito veio com 
a instituição e a valorização do uso dos métodos alter-
nativos de solução de controvérsias  estabelecidos no 
ordenamento brasileiro.

Destaque para a sanção da Lei nº 13.140/2015, que 
regulamentou a prática da mediação judicial e da 
mediação extrajudicial, prevendo o uso desse método 
consensual de resolução de conflitos;  para  o Código 
de Processo Civil (CPC), também de 2015, que deter-
minou que a mediação fizesse parte da solução dos 
processos judiciais; além das resoluções do Conselho 

o Centro de Mediação AASP também em plataforma 
digital, para estimular a advocacia a entender a nossa 
atual realidade e evitar a judicialização, utilizando os 
caminhos alternativos para a solução dos conflitos. 
A disponibilização de um mecanismo de mediação 
virtual em tempos de distanciamento social se fazia 
necessária, tudo de maneira a assegurar o acesso efe-
tivo à resolução de conflitos.

A AASP, desde 2015, é uma entusiasta da mediação. 
A plataforma digital é mais um passo importante para 
que a advocacia consiga entender que essa é uma fer-
ramenta importantíssima, que precisa ser estimulada, 
especialmente diante do sensível momento pelo qual 
passa a nossa sociedade. A advocacia precisa se valer 
dela, deixando para trás a cultura da litigiosidade e do 
fomento à judicialização dos conflitos.

Para a mediação ser um método disseminado e 
consolidado, é necessário mudar o  mindset  tanto das 
partes quanto dos advogados. O modelo mental predo-
minante e vigente é o de que as partes confiam mais na 
autoridade da decisão do juiz (ou do árbitro) do que em 
sua própria capacidade de negociar. A decisão adjudi-
cada nem sempre é o melhor caminho para solução da 
controvérsia.

A AASP promoveu webinar em que tratou do tema 
«Mediação em plataforma digital», explorando bastante 
esta nova realidade. A gravação está à disposição 
dos interessados, no espaço AASPFlix: é só acessar 
o  site  www.aasp.org.br. Participaram do encontro o 
Presidente do TJSP, Desembargador Geraldo Pinheiro 
Franco, o Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) Henrique Ávila, o Presidente da Fundação Arca-
das, Flávio Luiz Yarshell, as coordenadoras do CMA-
ASP, Célia Zapparolli e Fátima Cristina Bonassa, e a 
diretora da AASP Silvia Rodrigues Pachikoski.

Vale ressaltar que a Plataforma Digital do Centro 
de Mediação AASP foi concebida para que tudo seja 
operacionalizado de modo simples e ágil, em prazos 
adequados. Somente o(a)  advogado(a), representando 
o seu cliente, poderá fazer o pedido de mediação, pois 
a AASP entende que sua presença é imprescindível 
durante todo o procedimento. A ferramenta é voltada 
para os(as) advogados(as) e partes de todos os estados 
do Brasil. O Centro de Mediação físico estava limitado 
aos interessados de São Paulo, aos litígios de São Paulo. 
A partir de agora, com a plataforma, estamos presen-
tes em todo o País.

A plataforma administra o contato entre as partes e 
o delas com os mediadores. Faz a gestão de documentos, 
permite a realização de reuniões conjuntas, com todos 
os  envolvidos  e também reuniões privativas. Admite 
a elaboração  de  documentos colaborativos  on-line: 
registro de uma possível composição futura, de um 
pré-ajuste, de um pré-contrato e até mesmo do docu-
mento final. Com o objetivo de dar celeridade aos pro-
cedimentos, a AASP indica o mediador. Entretanto, as 
partes podem objetar o mediador indicado e de comum 
acordo solicitar um que entendam ser mais adequado 
para o caso. O ambiente é totalmente sigiloso, garan-
tia de que as tratativas ficarão restritas à plataforma. 
Se as partes desejarem realizar reuniões presenciais, a 
AASP disponibiliza instalações adequadas em sua sede, 
na capital paulista.

Veja alguns dos diferenciais da Plataforma Digi-
tal do Centro de Mediação AASP:  mediadores alta-
mente qualificados, celeridade, videoconferência 
integrada,  chat  para mensagens rápidas durante o 
procedimento,  upload  de documentos, assinatura 
digital na plataforma, integração com meios de 
pagamento, economia de tempo e dinheiro. 

A  Plataforma Digital do Centro de Mediação 
AASP reúne inovação e tradição no suporte à advoca-
cia. Conheça mais em: www.aasp.org.br
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viTórias na valorização  
da advocacia
Questões fundamentais na defesa da atividade  
profissional avançaram nas últimas semanas

eSPaço oaB

Atenta às garantias do exercício pleno da advo-
cacia, a OAB Nacional tem obtido vitórias 
importantes em sua atuação na defesa das 

prerrogativas e dos direitos fundamentais da Consti-
tuição e do Estado Democrático de Direito. Mudança 
no julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal 
(STF), freio à atuação ilegal de startups, acordos impor-
tantes com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e rito 
abreviado no julgamento de honorários sucumbenciais 
estão entre os avanços das últimas semanas. 

A Ordem conseguiu que o STF modificasse entendi-
mento nos julgamentos virtuais, reforçando a proteção 
de garantias constitucionais. Atendendo solicitação da 
Ordem dos Advogados do Brasil, o Supremo passou a 
considerar a falta de manifestação dos ministros no 
Plenário Virtual como abstenção, contrariando norma 
anterior na qual as abstenções eram convertidas em 
votos a favor do entendimento do relator. 

Com a mudança, os votos são computados apenas 
quando ocorrer a manifestação expressa dos minis-
tros. Até então, se um magistrado optava por se abs-
ter em uma votação de sessão virtual, sua ausência era 
interpretada como voto válido em benefício de uma 
das partes. Prática inadequada e incongruente com o 
ordenamento processual brasileiro, no entendimento 
da OAB.

“Não há modalidade de julgamento por omissão, 
tampouco existe voto por presunção no plenário físico, 
de maneira que o mesmo entendimento deve ser apli-
cado às sessões virtuais”, defendeu a OAB, em docu-
mento encaminhado ao Supremo. 

Ainda no STF, em decisão recente, o 
Ministro Celso de Mello determinou rito 
mais rápido de tramitação da ação declara-
tória de constitucionalidade (ADC) sobre dis-
positivos do Código de Processo Civil (CPC) 
que tratam dos honorários de sucumbência 
em causas envolvendo a Fazenda Pública. Ao 
adotar esse rito abreviado na ação proposta 
pela OAB, o Ministro reconheceu a relevância 
da questão.

Na ação, a OAB argumenta que, embora 
os dispositivos constantes nos parágrafos 3, 
5 e 8 do art. 85 do CPC sejam claros, diver-
sos tribunais têm afastado a aplicação dos 
parâmetros objetivos para o arbitramento 
de honorários, sobretudo em causas de con-
denação elevada, sob alegação de afronta a 
princípios, como a equidade, a razoabilidade 
e a proporcionalidade.

Para a OAB, sem observar os comandos 
objetivos, os tribunais afrontam o princípio 
da legalidade e da segurança jurídica e ofen-
dem o direito à justa remuneração dos advo-
gados. Com o regime de tramitação mais 
célere estabelecido pelo Ministro, a ação 
seguirá diretamente ao plenário para o julga-
mento de mérito. 

“Os honorários advocatícios são funda-
mentais para a dignidade da profissão e essa 
tem sido uma bandeira constante da OAB. 
Temos atuado em casos semelhantes recen-

temente, o que demonstra nosso ímpeto 
inequívoco nessa questão. Prerrogativas e 
honorários são temas essenciais à advoca-
cia e, portanto, à Ordem”, afirmou o Secre-
tário-Geral da OAB Nacional, José Alberto 
Simonetti. “Advogado altivo e respeitado é 
essencial ao Estado de Direito, à Justiça e 
indispensável à adequada representação do 
cidadão”, completou.

Em outra frente de atuação, a OAB ingres-
sou como amicus curie em mais dois julga-
mentos em defesa dos honorários no Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ). Eles se referem 
aos Recursos Especiais (REsp 1.850.169/PR e 
1.297.779/MG) que discutem a aplicação des-
ses mesmos dispositivos do CPC.

publicidade ilegal de startups – A OAB 
obteve uma importante vitória no combate à 
atividade de empresas que promovem publi-
cidade abusiva e mercantilização ilegal da 
profissão. A 5ª turma do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF2) proibiu o portal 
Liberfly de anunciar, fazer publicidade ou 
divulgar oferta de serviços de captação de 

clientela, inclusive em redes sociais e na Internet, em 
decisão favorável à Ordem.

A OAB, por meio da Coordenação Nacional de Fis-
calização da Atividade Profissional da Advocacia, vem 
investigando startups que oferecem serviços jurídicos, 
por meio de redes sociais e do uso de mecanismos de 
inteligência artificial, para captar clientes indevida-
mente. A Liberfly é uma das empresas investigadas 
pela coordenação.

O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, afirmou 
que a entidade está atenta contra empresas que exer-
cem essa prática ilegal. “Essas empresas atuam cla-
ramente para ganhar um mercado que é privativo do 
advogado, praticam captação de clientela, vedado nos 
termos do Código de Ética da OAB. E lucram muito 
às custas do consumidor, que recebem a menor parte 
no caso de sucesso da causa. A OAB seguirá buscando 
todos os meios para defender a advocacia”, disse.

Para o Secretário-Geral adjunto da OAB Nacional, 
Ary Raghiant Neto, coordenador nacional de fiscaliza-
ção da atividade profissional da advocacia, a decisão 
também tem efeito pedagógico. “A decisão unânime 
do TRF2 reforça a compreensão de que o exercício da 
atividade profissional é privativa de advogado, nos 

 José alberto simonetti, secretário-Geral da oaB 
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termos da Lei nº 8.906/1994, bem como surge como 
um precedente qualificado para que o Sistema OAB 
possa enfrentar a proliferação de empresas que estão 
a oferecer serviços jurídicos de maneira ilegal em 
todo o País”, afirmou.

Na decisão, o TRF2 aponta indícios de prática em 
desacordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB 
quanto à vedação de mercantilização da advocacia 
e captação de clientela. “Presente, ainda, o perigo do 
dano em razão dos prejuízos que podem ser causados 
ao cidadão e aos próprios advogados pela manuten-
ção de anúncios irregulares de serviço advocatício, 
podendo ensejar a concorrência desleal em razão da 
captação de clientes e do caráter mercantilista do ser-
viço”, diz o acórdão.

prerrogativas – A OAB tem reafirmado cotidiana-
mente o seu compromisso em defesa das prerrogativas 
da advocacia e tem adotado providências jurídicas para 
garantir o pleno exercício desse direito, como, recente-
mente, nos casos de advogados que relataram falta de 
acesso aos autos dos inquéritos conduzidos pelo STF 
que apuram atos antidemocráticos e as fake news. 

“O acesso aos autos é uma prerrogativa inafastável 
do cidadão, exercida pelo advogado. Sem esse pressu-
posto não há direito de defesa nem devido processo 
legal. Nenhum fundamento justifica o descumprimento 
deste requisito básico de validade de uma investigação”, 
afirmou José Alberto Simonetti.

O Procurador Nacional de Defesa das Prerrogati-
vas, Alex Sarkis, afirmou que não se admite qualquer 
tipo de ação que atrapalhe ou impeça a atuação pro-
fissional da advocacia. “Estamos sempre atentos para 
defender a advocacia, a Constituição e os interesses 
republicanos”, disse. “A advocacia e suas prerrogativas 
são importantes valores para o equilíbrio da democra-
cia e devem ser respeitadas como prova, inclusive, de 
solidez democrática”, afirmou Sarkis.

cursos de mediação e conciliação – Duas parce-
rias importantes foram firmadas pela OAB Nacional 
com o CNJ. O acordo de cooperação entre OAB, Escola 
Superior de Advocacia (ESA) e CNJ permitirá a reali-
zação de cursos à distância de mediação e conciliação 
para advogados. 

“Não há conciliação e mediação sem uma 
mudança cultural no modelo de litígio do Brasil. Não 
há como avançar em soluções alternativas sem que, 
antes de mais nada, aprofunde-se o trabalho pedagó-

gico que hoje é desempenhado pelas Esco-
las da Advocacia da OAB. Da mesma forma, 
nada disso é possível sem a participação da 
advocacia”, afirmou Felipe Santa Cruz. 

A formação da ESA proporcionará aos 
advogados atuar, em um primeiro momento, 
nas atividades privadas de mediação e con-
ciliação. Projetos pilotos serão desenvolvidos 
nos Tribunais de Justiça de Pernambuco e de 
São Paulo para que, posteriormente, os advo-
gados possam trabalhar também no âmbito 
destes fóruns. O objetivo é expandir as práti-
cas para outros tribunais no futuro.

O Presidente do STF e do CNJ, Minis-
tro Dias Toffoli, defendeu o fortalecimento 
da política da consensualidade. “A maioria 
de nós não passou, na faculdade de Direito, 
por alguma disciplina específica sobre 
mediação e conciliação. Isso engrandece 
ainda mais a importância desta iniciativa 
conjunta entre OAB, sua ESA e este CNJ. 
É imperioso o envolvimento de todos os 
operadores do sistema de Justiça”, disse 
Toffoli.  

Para o Diretor-Geral da ESA Nacional, 
Ronnie Preuss Duarte, os esforços volta-
dos para os métodos consensuais devem 
ser intensificados. “Muitas vezes são fer-
ramentas cujo acesso é obstado pelo des-
conhecimento em relação às técnicas. Este 
convênio, então, representa o vetor para 
uma potencial mudança cultural que há 
muito é ansiada por todos os operadores 
do sistema de Justiça. Muito mais do que 
uma oportunidade aos advogados, trata-se 
de uma perspectiva concreta para a disse-
minação de técnicas que servem à cidada-
nia”, disse.   

O outro termo de cooperação assinado 
entre OAB e CNJ trata da instituição do 
novo portal do Escritório Virtual, ferramenta 
desenvolvida em parceria entre as duas enti-
dades para permitir o acesso dos advogados 
aos diferentes sistemas processuais dos tri-
bunais brasileiros. A Ordem será a respon-
sável pela gestão e desenvolvimento da nova 
plataforma. 

eSPaço oaB

segunda insTância em 
uma hora dessas? 

eSPaço iaB

 aNTôNio LaéRT VieiRa JúNioR 

Diretor Secretário do IAB

Conselheiro da OAB-RJ

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir 
sobre a impossibilidade de início do cumpri-
mento da pena de prisão depois de decisão de 

segunda instância, em 7/11/2019, no julgamento das 
Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 43, 
44 e 54, o tema voltou à carga no Congresso Nacional.

Tramita no Parlamento a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 199/2019, de autoria do Senador 
Alex Manente (Cidadania-SP), para alterar os artigos 
102 e 105 da Constituição Federal, transformando os 
recursos extraordinário e especial em ações revisio-
nais de competência originária do STF e do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), com extensão da discussão 
originária na área penal também às áreas cível, traba-
lhista e tributária, para que condenações passem a valer 
após decisão de segunda instância. Discute-se também 
a PEC 5/2019, de autoria do Senador Oriovisto Guima-
rães (Podemos-PR), subscrita por mais 31 senadores, que 
insere o inciso XVI no art. 93 da Constituição Federal, 
para positivar a possibilidade de execução provisória da 
pena, após a condenação por órgão colegiado, dentre as 
iniciativas mais faladas e comentadas na mídia.

Sobreveio o recesso parlamentar, intervalo e 
espaço de respiração na discussão do tema. Retomadas 
as atividades, de súbito, fomos tragados pela pandemia 
da covid-19, que apontou para prioridades e urgências 
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inadiáveis sobre as quais precisou se debruçar o Par-
lamento. Os movimentos dos atores indicam que a 
discussão voltará à pauta com a retomada das sessões 
presenciais.

As referidas PECs, com inspiração em iniciativas 
anteriores, deixam sob risco a cidadania, porque, além 
de revelar claro combate a monstros nascidos de esco-
lhas desoladas e intempestivas, não tomam em consi-
deração a situação atual de operacionalidade do Poder 
Judiciário no País, seja o Judiciário Federal e do Traba-
lho, seja o Judiciário dos estados, o que compromete a 
garantia dos direitos do cidadão. Essas soluções legis-
lativas, em última análise, se efetivadas, podem contri-
buir para subtrair direitos básicos.

O Judiciário caminha para julgamentos em sessões 
virtuais e eletrônicas, de duvidosa qualidade e lega-
lidade. Todos os advogados brasileiros, dentre os 1,2 
milhão inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) que sobrevivem diuturnamente da advocacia, 
sabem muito bem que a qualidade das decisões do 
Judiciário perdeu densidade e massa crítica nas últi-
mas décadas. Desde quando se informatizou e priori-
zou estatísticas, quantidade em detrimento da qua-
lidade, se vê descendo ladeira abaixo o conteúdo e a 
compreensão das decisões que vêm sendo produzidas 
pelo Judiciário.

publicidade e acesso do advogado – em detri-
mento dos julgamentos presenciais, agrava-
ram tremendamente esse quadro, porque 
afastaram da discussão e dos debates várias 
questões relevantes, além da interpeladora e 
sempre incômoda presença do advogado – 
aquele que está ao lado da parte – com gra-
ves riscos à garantia cidadã da ampla defesa 
e do contraditório, com os meios e recursos a 
ela inerentes.

Não bastassem essas perplexidades, 
a pandemia, acelerando o futuro, tornou 
ainda muito pior essa equação, quando 
órgãos jurisdicionais, à míngua de alter-
nativas, valendo-se da tecnologia como 
última ratio, terminaram por editar, dentre 
muitos, alguns atos: Portaria 61, do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), de 31/3/2020, 
que criou a “Plataforma emergencial de 
videoconferência para audiências e sessões 
de julgamento no período de isolamento 
social decorrente da pandemia da covid-
19”; Resolução STJ/GP 9, de 17/4/2020, que 
disciplinou sessões  de julgamento com 
uso de videoconferência em caráter excep-
cional no STJ; Resolução 317 do CNJ, de 
30/4/2020, que permitiu a realização de 
perícias em meios eletrônicos ou virtuais 
nas ações em que se discutem benefícios 
previdenciários por incapacidade ou assis-
tenciais, enquanto durarem os efeitos da 
crise ocasionada pela pandemia, tudo isso 
sob o pretexto de continuar entregando a 
cada um o que é seu.

Além disso, sobrevieram a Lei nº 
13.994/2020, que alterou a Lei nº 9.099/1995, 
para possibilitar conciliação não presencial 
mediante recursos tecnológicos de sons e 
imagens, e a Lei nº 13.989/2020, que autori-
zou o uso da telemedicina enquanto durar a 
crise do coronavírus.

É com esse Judiciário em transformação 
que se deseja que tudo venha terminar na 
segunda instância. Como assegurar que o 
uso dos meios tecnológicos garanta o direito 
dos advogados, de modo a preservar voz, 
som, imagem, qualidade, tom, entendimento, 

E o que desejam essas iniciativas legisla-
tivas? Responder apenas ao indefinido “cla-
mor da sociedade”, sem descer a reflexões 
mais profundas sobre o tema em todas as 
suas nuances, pouco importando as garan-
tias constitucionais da cidadania.

A presente reflexão não é ufanismo por 
um passado que talvez não volte mais, mas 
sim interpelação necessária de reflexão para 
tentar compreender onde se deseja chegar e 
que valores e princípios vale a pena sacrificar, 
nessa nova “década de rupturas” a se iniciar.

A cotidianidade revela que a Justiça de 
segunda instância tem decidido com base 
em posições tomadas com o maior prota-
gonismo de assessores dos julgadores. Isso 
significa dizer que grande parte dos magis-
trados, infelizmente, tem se demitido de sua 
função constitucional, terceirizando a juris-
dição em nome do volume de processos, de 
uma questionável produtividade e das facili-
dades proporcionadas pelas estruturas dos 
gabinetes.

Os tribunais, ao adotarem como regra 
os julgamentos virtuais – troca de e-mails 
privados (intranet) entre os julgadores, sem 

forma de percepção e recepção mais próxima da rea-
lidade e impressão pessoal com a mesma qualidade? 
Sabe-se, por vezes, como se dão as coisas: “Ministro(a), 
Desembargador(a), quero lembrá-lo(a) que faltam ape-
nas dez minutos para que V. Exa. vote aquela questão 
na sessão virtual”.

E assim, se vai decidindo a sorte de uma vida, o 
patrimônio de uma pessoa e a liberdade daquele cida-
dão. Em tempos de distopia, dirão alguns, isso é uto-
pia. Seja lá o que for, a reflexão se impõe: Que tipo de 
Justiça queremos? É necessário depurar o caldo de 
cultura para reabrir as fontes que foram poluídas e 
bloqueadas, ainda que estejamos diante desse estra-
nho vazio que precede o estado de incertezas que vive-
mos e tenhamos que admitir que algumas coisas desse 
tempo estranho venham a permanecer.

Qual densidade e qualidade das decisões judiciais 
devemos buscar e cooperar para construir? Talvez não 
percebamos mesmo que, por influência do que lemos, 
escutamos, ouvimos e até muitas vezes admitimos, 
transigir com esse estado de coisas no silogismo do 
processo não tem cabimento e não se justifica, sob 
pena de lamentar, além do que já foi sacrificado, uma 
nova era de perdas.

Todo o problema do processo continuará a ser o 
tempo. Tudo na vida, para amadurecer, demanda um 
tempo: o tempo de duração razoável do processo. O 
processo continuará sendo uma conversa contínua até 
o seu epílogo.

Quem então irá ouvir, ler e tomar em consideração 
o que foi dito, escrito, sustentado? Onde serão escla-
recidos pontos de fato e questões de ordem? Quem 
receberá o advogado, o escutará, lerá seus memoriais, 
ouvirá com atenção e respeito sua sustentação oral 
presencial, por videoconferência ou por meio eletrô-
nico através de áudio?

Pensemos, pois, sobre isso, porque o tempo urge e 
as iniciativas açodadas nunca são as melhores. Ainda 
que sejamos contramajoritários e não almejemos a 
aprovação e a unanimidade dos contemporâneos, 
necessário se faz a autorreflexão para depurar a essên-
cia e lembrar todos os dias, todas as horas às pessoas o 
combate travado e o que se está combatendo, para que 
não se mate o espírito e a criatividade dessas garan-
tias, entregando-as e abdicando delas em nome apenas 
da sacralização de um momento cujo valor mais alto, 
como tudo na  vida, também passará.

eSPaço iaB
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direiTos das  
víTimas de crimes
Uma luta mais do que justa!

eSPaço CoNaMP

transformando o criminoso em vítima e a 
vítima em criminoso.

Interessante é observar que esta mesma 
situação não parece ser vivenciada em outros 
ordenamentos jurídicos no mundo atual-
mente, dentre os quais, é possível apontar 
alguns, tanto na Europa quanto na América.

Na Europa, por exemplo, é interessante 
verificar a valorização da tutela dos direitos 
das vítimas de crimes, tendo o Parlamento 
Europeu editado a Diretiva 2012/29/EU, que 
tratou de estabelecer normas mínimas rela-
tivas aos direitos, ao apoio e à proteção das 
vítimas da criminalidade.

Em decorrência deste movimento, países 
europeus começaram a publicar seus respec-
tivos estatutos, podendo ser citados os da 
Espanha (Estatuto de la Victima del Delito) e 
de Portugal (Estatuto da Vítima), aquele por 
meio da Lei nº 4/2015 e este por meio da Lei 
nº 130/2015.

Nos Estados Unidos da América, especi-
ficamente, os direitos das vítimas de crimes 
começaram a ser moldados em esfera federal 
na década de 1970, com a Lei de Prevenção 
ao Abuso Infantil (Child Abuse Prevention and 

 PedRo iVo 

Promotor de Justiça do Espírito Santo/ Presidente da 

Associação Espírito-Santense do Ministério Público

Se existe um tema que precisa ser levado a sério 
em nosso País, especialmente no âmbito do nosso 
ordenamento jurídico, este, certamente, é aquele 

que trata dos direitos das vítimas de crimes.
Não é preciso ser um grande especialista para con-

seguir verificar aquilo que está latente aos nossos olhos 
no Brasil de hoje, ou seja, a tutela ineficiente dos direi-
tos das vítimas de crimes, o que pode ser averiguado 
por algumas constatações, dentre as quais destacamos 
três a seguir.

Primeira, a do tratamento conferido pela Cons-
tituição às vítimas de crimes, pois, ao longo de seus 
250 artigos e já passadas 107 emendas ao seu texto, 
as vítimas só são mencionadas em seu art. 245, que 
fala sobre a assistência do Poder Público aos herdei-
ros e dependentes carentes de pessoas vitimadas 
por crime doloso.

Segunda, a do tratamento conferido pelo legisla-
dor que, diante da previsão do art. 245 da Constitui-
ção, permanece omisso na sua obrigação neste ponto 
exato, além de outros tantos, deixando de conferir tra-
tamento digno a esta categoria de pessoas.

Terceira, a do tratamento conferido nas mídias 
atuais que têm, cada vez mais, conferido um foco 
equivocado ao conflito delitivo, chegando ao ponto 
de, praticamente, inverter a lógica deste fenômeno, 

Treatment Act, 1974), consolidaram-se com a Victims of 
Crime Act (1984), e prosseguiram com produções legis-
lativas nas décadas seguintes como a Violence Against 
Women Act (1994), que visa coibir a violência contra a 
mulher, e a Justice for All Act (2004), que trata de pro-
teção a vítimas de crimes sexuais, especialmente, no 
ambiente militar. 

Na América do Sul, por sua vez, no ano de 2017 foi 
promulgada a Lei argentina nº 27.372 (Ley de Derechos y 
Garantias de las Personas Victimas de Delitos), que trata, 
dentre outros assuntos, da criação do Centro de Assis-
tência às Vítimas de Delitos.

E no Brasil? Como dissemos no início, vivemos, 
infelizmente, um momento muito difícil nesta dimen-
são, um silêncio absurdo. É muito triste constatar que 
uma política eficiente de tutela dos direitos das vítimas 
não é realizada, como se o País não fosse um território 
violento, produtor de milhares de vítimas diariamente. 

No País que vivemos, o que não faltam são víti-
mas de todos os números e tipos. Vítimas de crimes 
patrimoniais são incontáveis; vítimas de crimes 
dolosos contra a vida são uma vergonhosa realidade; 
vítimas de crimes sexuais são inúmeras. Vítimas e 
mais vítimas. 

A questão é tão grave que, lastimavelmente, os bra-
sileiros e as brasileiras já estão tão acostumados em 
ser vítimas, que nem se importam mais em compare-

cerem perante as autoridades para noticia-
rem as infrações penais, a não ser que sejam 
obrigados.

Por tudo isto, é preciso, de verdade, dar 
um basta e mudarmos a direção deste horrí-
vel cenário. É preciso um estatuto, um pacto, 
um ato nacional de direitos das vítimas de 
crimes!

Não sem propósito, um grupo de juristas 
do País se reuniu para pensar em contribuir 
na formulação de algumas soluções deste pro-
blema, subsidiando a apresentação do PLS nº 
65/2016, que trata da proposta de criação do 
Ato Nacional de Direitos das Vítimas de Cri-
mes, que se encontra tramitando no Senado 
Federal, aguardando análise da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

Analisando o PLS nº 65/2016 é possível 
verificar tanto tratamentos comuns em atos 
legislativos de outros países, quanto disposi-
tivos normativos próprios, como, por exem-
plo, o Portal da Vítima, forma de garantir à 
vítima e aos seus familiares, quando fosse o 
caso, o acesso, a consulta e o alerta sobre seus 
direitos, bem como a informações específicas 
quanto ao processo e às medidas de proteção.

Por óbvio, o PLS nº 65/2016 não é um 
projeto legislativo que resolverá, por si só, o 
problema da efetividade da tutela dos direi-
tos das vítimas de crimes, até mesmo diante 
do dinamismo social vivenciado atualmente. 
Mas, por outro lado, é evidente que um trata-
mento sério desta problemática questão pre-
cisa, pelo menos, passar pela discussão deste 
projeto, ainda que para criticá-lo e desenvol-
vê-lo, pois é isto que esta temática necessita.

Não por outra razão, em evento recente 
tratando do Direito das Vítimas, a Associa-
ção Nacional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp), por meio de seu Presi-
dente Manoel Victor Sereni Murrieta e Tava-
res, assumiu o compromisso não só de lutar 
pela aprovação deste projeto de lei, mas de 
conseguir evoluir na própria tutela dos direi-
tos das vítimas no País por entender que esta 
é, neste momento nacional, uma luta mais do 
que justa para ser travada!
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quando as leis não basTam
Trinta anos do Estatuto da Criança e do adolescente

eSPaço aNadeP

  LiaNa LiSBoa CoRReia  

Defensora Pública no Estado do Ceará

Diretora de Articulação Social da Anadep

 BRUNo MoURa de CaSTRo 

Defensor Público no Estado da Bahia

No último 13/7, o Estatuto da Criança e do Ado-
lescentes (ECA) completou 30 anos de existên-
cia e, ao acompanharmos os textos, debates e 

reportagens feitos em homenagem à data, com suas 
cores e desenhos alegres, foi impossível não recor-
dar de como nosso contato mais direto com o Direito 
Infracional, desde o início, traduziu-se sempre em um 
espanto: o de descobrir que a realidade da Justiça Juve-
nil e do sistema socioeducativo não cabe nos eufemis-
mos alegres da lei.

Quando falamos sobre este espanto não estamos 
– que fique desde já bem marcado – a desvalorizar ou 
a rejeitar o ECA. Sua relevância histórica é imensurá-
vel: o Estatuto configura uma ruptura paradigmática 
tanto com o modelo tutelar, quanto com o modelo 
penal indiferenciado que o antecederam, introdu-
zindo na América Latina o espírito, os princípios e os 
direitos da Convenção Internacional sobre os Direitos 
da Criança, aprovada em 20/11/1989 pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas. O ECA consolidou legal-
mente a doutrina da proteção integral abraçada pela 
Constituição Federal de 1988 e reconheceu crianças 
e adolescentes como sujeitos de direito merecedores 
de prioridade absoluta, abandonando, a nível norma-
tivo, a vil doutrina da situação irregular e servindo de 
fonte de inspiração para todas as outras leis latino-a-

mericanas sobre a infância e juventude. Em 
seus 30 anos, temos evidentemente muito a 
comemorar.

A despeito, contudo, de reconhecermos 
sua importância histórica e de reafirmar-
mos cotidianamente quão imprescindível é 
que os direitos previstos no ECA sejam efe-
tivamente assegurados a nossas crianças e 
adolescentes, ainda precisamos falar sobre o 
espanto, a realidade, a lei e seus eufemismos.

Entre o ECA e o mundo real, o espanto 
começou com o acompanhamento dos pro-
cessos de apuração de ato infracional, opor-
tunidade em que, ao realizar a defesa técnica 
dos adolescentes representados, deparamo-
nos com um reduzidíssimo standard pro-
batório para o reconhecimento de autoria e 
materialidade infracional e com um contra-
ditório de baixíssima densidade. Se os arti-
gos 110 e 111 nos diziam que nenhum adoles-
cente a quem se imputasse a prática de ato 
infracional seria privado de sua liberdade 
sem o devido processo legal, sendo-lhes asse-
guradas, dentre outras, as garantias do pleno 
e formal conhecimento da atribuição de ato 
infracional, igualdade na relação processual, 

defesa técnica e assistência judiciária gratuita e inte-
gral, a realidade gritava que estávamos diante de uma 
realidade completamente diferente.

Com efeito, acompanhamos inúmeros processos em 
que adolescentes foram condenados ao cumprimento 
de medidas socioeducativas por atos infracionais cujos 
correlatos delitos exigem laudos periciais (por lei, dou-
trina e jurisprudência), sem que tais laudos tivessem 
sido juntado aos autos; outras vezes, sem que a perícia 
sequer houvesse sido realizada. Embora saibamos que 
tal situação é também encontrada no âmbito processual 
penal, o espanto se deu sobremaneira ao percebermos 
que não apenas o laudo não era juntado aos autos ou a 
perícia não realizada, como sua ausência ou presença 
não eram sequer mencionadas nas manifestações da 
acusação ou nas decisões judiciais, ainda que para se 
sustentar sua prescindibilidade para a comprovação da 
materialidade do fato em apuração.

O mesmo era perceptível quanto aos depoimentos 
das vítimas e testemunhas, muitas vezes contraditó-
rios entre si ou simplesmente dispensados a partir da 
confissão do adolescente durante a oitiva informal ou 
audiência de apresentação. A confissão adquiria rele-
vância probatória suficiente para uma condenação, 
ainda que não seja incomum, na justiça juvenil, que o 
interrogatório seja realizado sem se advertir o adoles-
cente imputado sobre seu direito ao silêncio ou que tal 
silêncio não poderá ser interpretado em seu desfavor. 
Ao revés, parece preponderar no imaginário judicial a 
ideia de que o caráter pedagógico do processo de apu-
ração de ato infracional e respectivas medidas passa 
necessariamente pelo reconhecimento da culpa pelo 
adolescente, ao qual não seria dado o direito de perma-
necer calado, ainda que o art. 5º, inciso LXIII da Consti-
tuição da República lhe seja plenamente aplicável, nos 
termos do caput.

Lado outro, sobre a inconstitucionalidade da oitiva 
informal pelo Ministério Público e da realização do 
interrogatório do adolescente como primeiro ato 
processual, seria impossível discorrer em tão poucos 
caracteres, de modo que nos limitamos a destacar o 
notório tratamento mais gravoso dado ao adolescente 
que, obrigado a apresentar sua versão dos fatos antes 
da efetiva produção probatória, tanto ao seu acusador 
(sem previsão legal de participação de sua defesa téc-
nica), quanto ao seu julgador, vê frontalmente violados 
seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.

  liana lisboa Correia  

 Bruno Moura de Castro
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De volta aos processos, o que víamos era 
que a prova material do fato e de sua autoria 
era secundária para seu deslinde. Não raras 
vezes, lemos e ouvimos que importava muito 
mais, na Justiça Juvenil, educar aquele ado-
lescente, retirá-lo do mau caminho, das más 
amizades, do meio social pernicioso em que 
vivia do que propriamente produzir provas 
quanto ao ocorrido. Cabia ao juiz ensiná-lo 
o caminho do bem, ainda que as provas não 
fossem seguras quanto à materialidade 
infracional. Em alguns momentos, ouvimos 
que, embora houvesse incerteza quanto à 
efetiva participação do adolescente no ato 
ilícito apurado, era notório que ele estava se 
envolvendo com “más companhias”, cabendo 
ao Judiciário – este grande pai que, cada dia 
mais, assume o papel de superego da socie-
dade pós-moderna que tudo judicializa – 
intervir pedagogicamente, ainda que isto 
ensejasse o confisco da liberdade deambu-
latória de um sujeito de direito em peculiar 
condição de desenvolvimento.

Muitos afirmarão que o desapego da 
legislação e justiça juvenis quanto às forma-
lidades processuais, notadamente aquelas 
probatórias e recursais, objetiva atender ao 
caráter socioeducativo, pedagógico do pro-
cesso de apuração de ato infracional; que as 
medidas socioeducativas não têm caráter 
retributivo, mas sim educativo e, portanto, 
são desnecessários e descabidos os rigores 
processuais penais, sob pena de inviabilizar 
o alcance dos objetivos do ECA.

A tais afirmativas, perguntamos: como 
nós adultos queremos educar adolescen-
tes a respeitar as leis se nós mesmos não o 
fazemos? Ora, se o devido processo legal 
– com todas as suas formas e garantias – é 
constitucional e legalmente assegurado aos 
adolescentes implicados na prática de atos 
infracionais, o que nós adultos estamos lhes 
ensinando ao descumpri-lo? 

Tais perguntas ganham ainda mais 
peso quando falamos sobre outro espanto: 
a condição das unidades socioeducativas. 
Um nome tão bonito para locais tão terrí-

veis. Mais um desses desencontros aparentemente 
nada casuais entre os eufemismos da lei e a realidade. 
Ambientes degradantes impostos a meninos e meni-
nas ainda em formação de identidade e caráter. Que 
geração esperamos formar em espaços como esse? 
Superlotação, estruturas precárias, falta de materiais 
básicos e violência como rotina daqueles que visitam 
essas unidades. 

A ausência de políticas públicas que tornem efeti-
vas as medidas em meio aberto, somada a um sistema 
de Justiça Juvenil cada vez mais punitivista, transfor-
mou a privação de liberdade em regra, ao contrário do 
que anuncia o Estatuto. 

A institucionalização, apesar do esforço do legisla-
dor, ainda não chegou perto do quanto idealizado por 
aqueles que participaram dos movimentos que desem-
bocaram na Constituição de 1988 e, após, no ECA. Ao 
revés do que dispõe o texto legal, as condições da inter-
nação colocam o viés pedagógico em segundo plano, 
fazendo com que o trabalho de contenção seja priori-
dade na lógica das unidades. 

Por outro lado, o subjetivismo inocente do Esta-
tuto, que não traz balizas objetivas para execução das 
medidas, acaba por colocar o juiz, em sua discriciona-
riedade, como figura central na decisão, inclusive em 
desprezo, por vezes, dos pareces técnicos, valendo-se 
de conceitos vagos como o “melhor interesse do ado-
lescente”. Nesse ponto, resta claro o quanto ainda con-
vivemos como uma cultura menorista, que deveria ter 
sido superada há 30 anos, mas se encontra enraizada 
em um paternalismo adultocêntrico que ainda vê no 
cárcere algo bom ao desenvolvimento do adolescente: 
distorção que mais parece ser um exercício com sua 
própria consciência do que efetivamente algo que 
acredite alguém que visite, ao menos uma vez, um cen-
tro de internação.

Em que pese os avanços, ainda persiste uma rea-
lidade tutelar que não enxerga o adolescente como 
sujeito de direitos e não lhe assegura sequer os mes-
mos direitos garantidos ao adulto acusado. A ternura 
ingênua do Estatuto esconde, em verdade, a marca 
cruel da nossa sociedade, a indiferença diante do 
que não é visível mas que todos sabemos que existe, 
mesmo quando falamos de filhos que não são os nos-
sos, mas que poderiam ser. Nos 30 anos do ECA é pre-
ciso reconhecer, como Drummond, que “as leis não 
bastam. Os lírios não nascem das leis”. 

eSPaço aNadeP

honorários de sucumbência
Prerrogativa intrínseca à natureza da advocacia pública

eSPaço aNaPe

 FRedeRiCo MaRTiNS 

Diretor Jurídico e de Prerrogativas da Anape

Reconhecida como uma das profissões 
mais antigas da humanidade, a advo-
cacia remonta aos tempos da Grécia 

Antiga, sendo fruto da própria convivência 
social entre as comunidades. A missão de 
defender determinadas posições e ter a liber-
dade de expressar suas ideias, concepção 
embrionária da advocacia, era exercida pelos 
conselheiros, aos quais cabia representar 
determinados interesses perante autorida-
des e tribunais, com a utilização preponde-
rante da retórica e da persuasão.

Muitos foram os filósofos da Grécia 
Antiga que exerceram esse múnus inicial da 
advocacia, como Péricles, Isócrates, Aristi-
des, Temístocles e Demóstenes, sendo este 
último considerado por muitos como pri-
meiro advogado da História. Foi, contudo, 
com o Império Romano que a advocacia se 
consolidou e se firmou no seio da sociedade, 
substituindo a preeminência da oratória pelo 
registro escrito, em forma de pareceres jurí-
dicos, dando início à concepção atual que 
temos de processo.

Como legado da advocacia romana, 
temos expressões em latim das quais nos 
utilizamos até os dias de hoje, como habeas 
corpus, erga omnes, data venia, amicus curiae, 
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rários apenas pelos membros do Ministério Público, 
justamente porque advogados não o são. A Constituição, 
não repetiu tal vedação ao tratar, já nos artigos seguin-
tes, do regime jurídico dos advogados públicos, exata-
mente porque os advogados públicos são, necessaria-
mente, advogados, e, como tais, fazem jus ao regime 
jurídico típico dessa função essencial à Justiça.

Conquanto tal entendimento já contasse com pre-
visão em diversas legislações de estados e municípios 
brasileiros, a percepção dos honorários de sucumbên-
cia pelo advogado público foi consagrada expressa-
mente pelo CPC, ao dispor, em seu art. 85, §19, que “os 
advogados públicos perceberão honorários de sucumbên-
cia, nos termos da lei”.

A regulamentação nacional do tema, aliada ao iní-
cio da percepção de honorários de sucumbência pelos 
membros da Advocacia-Geral da União, levou ao ajui-
zamento, pela Procuradoria-Geral da República de 
diversas ações de controle concentrado de constitu-
cionalidade para impugnar o recebimento da verba 
sucumbencial por advogados públicos.

Até o momento, o Plenário da Suprema Corte já 
apreciou cinco ações diretas de constitucionalidade 
que discutiam o tema. Nas cinco ações julgadas, o 
Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento 
pela constitucionalidade do recebimento dos honorá-
rios de sucumbência pelos advogados públicos. Tra-
ta-se de sólida posição da Suprema Corte, firmada por 
ampla maioria de seus ministros: o placar em todas as 
cinco ações já julgadas foi de 10 votos pela constitu-
cionalidade da percepção de honorários por advogados 
públicos e apenas 1 voto pela inconstitucionalidade.

Do voto do Ministro Relator, Alexandre de Moraes, 
destaca-se o seguinte trecho que analisa a questão sob o 
prisma da eficiência: “a possibilidade de aplicação do dispo-
sitivo legal que prevê como direito dos advogados os honorá-
rios de sucumbência também à advocacia pública está inti-

mamente relacionada ao princípio da eficiência, consagrado 
constitucionalmente no art. 37, pois dependente da natureza 
e qualidade dos serviços efetivamente prestados.

O Ministro destaca ainda que no modelo de remu-
neração por performance – reconhecido como uma 
boa prática inclusive pela Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico (OCDE) – “quanto 
mais exitosa a atuação dos advogados públicos, mais se 
beneficia a Fazenda Pública e, por consequência, toda a 
coletividade”.

O fato, os honorários de sucumbência represen-
tam, além de sanção à parte derrotada, um verdadeiro 
incentivo para que os advogados públicos busquem, 
com a maior eficiência possível, um provimento judi-
cial favorável à Fazenda Pública representada, de 
modo a assegurar uma maior acuidade no trato dos 
interesses públicos. A esse respeito, destaca-se, a par-
tir de dados gerados pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional, que a implementação dos honorários de 
sucumbência no âmbito da AGU gerou um conside-
rável aumento na arrecadação federal, à proporção 
de que, a cada R$1 que a União deixou de perceber a 
título de honorários de sucumbência, a PFN recupe-
rou R$80 em outros créditos. 

Além de fomentar a eficiência no serviço público, o 
pagamento dos honorários de sucumbência promove 
um inegável desestímulo à judicialização de massa 
contra os entes públicos, o que também colabora, em 
última análise, com a própria eficiência dentro da 
administração pública. Sob todos os prismas em que 
analisada a questão, portanto, verifica-se que a per-
cepção de honorários de sucumbência pelos advoga-
dos públicos respeita não só a natureza advocatícia 
das funções desempenhadas pela advocacia pública, 
mas também é instrumento de inegável concretização 
da eficiência no âmbito de uma administração pública 
gerencial.

eSPaço aNaPe

dentre outras. A própria etimologia da pala-
vra advogado advém do latim, sendo formada 
pela expressa latina ad-vocatus, que significa 
“aquele que foi chamado”, remontando aos 
primeiros juristas que se prestavam a socor-
rer outrem perante os governantes da época.

Embora exercessem uma relevante fun-
ção, os advogados da sociedade romana não 
eram remunerados, desempenhando a pro-
fissão de maneira gratuita, mas em busca, 
muitas vezes, de prestígio social ou de ambi-
ções políticas. Em razão da notoriedade con-
ferida à advocacia desde as sociedades anti-
gas, é que, posteriormente, denominou-se 
de honorários a remuneração devida a esses 
profissionais, dado que exercem uma função 
considerada honrosa.

Avançando ao longo dos séculos, e che-
gando à história do Direito no Brasil, tem-se 
que os honorários advocatícios de sucum-
bência foram implementados, no ordena-
mento pátrio, a partir da Constituição de 
1937 e do Código de Processo Civil (CPC) de 
1939, ainda não exatamente da maneira que 
conhecemos hoje. Na sua concepção inicial, o 
pagamento de honorários não era devido pela 
mera sucumbência da parte contrária, mas 
apenas nos casos em que houvesse atuação 
temerária ou dolosa no curso do processo. Os 
honorários eram, portanto, vistos como uma 
sanção, e não como uma retribuição ao traba-
lho exercido pelo advogado do vencedor.

Foi somente com Código de Processo 
Civil de 1973 que os honorários sucumben-
ciais adquiriram a feição que hoje possuem, 
passando a funcionar como regra dentro da 
sistemática processual.

A Constituição de 1988, por sua vez, não 
regula nem define diretamente o instituto 
dos honorários advocatícios, mencionando
-os em apenas um dispositivo, quando veda 
aos membros do Ministério Público o rece-
bimento “a qualquer título e sob qualquer pre-
texto, de honorários, percentagens ou de custas 
processuais” (art. 128, inciso II, a, da Consti-
tuição). Diante do silêncio constitucional, 
a definição dos honorários de sucumbên-

cia, enquanto instituto processual, coube à legislação 
infraconstitucional, encontrando-se prevista no art. 85 
do Código de Processo Civil, o qual dispõe que “a sen-
tença condenará o vencido a pagar honorários ao advo-
gado do vencedor”.

A destinação da verba prevista no Código proces-
sual seguiu o que já definia o art. 23 do Estatuto da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o qual prevê 
que “os honorários incluídos na condenação, por arbitra-
mento ou sucumbência, pertencem ao advogado”. A verba 
honorária, portanto, é uma retribuição devida especifi-
camente ao profissional da advocacia que atuou para a 
vitória de seu constituído na causa, seja o constituído 
um particular ou um ente público.

Aqui reside a principal razão pelas quais os hono-
rários são indissociáveis da função exercida pela advo-
cacia pública. É que os honorários sucumbenciais não 
derivam da investidura do advogado em cargo público, 
mas, sim, da qualidade de ser profissional inscrito 
nos quadros da OAB, com capacidade postulatória e 
atuação exitosa nos feitos que patrocina. De fato, no 
caso da advocacia pública, a mera investidura no cargo 
não possibilita ao agente o exercício das funções res-
pectivas se o advogado público não possuir habilitação 
específica para o exercício da advocacia junto à OAB.

Isso porque, para ocupar o cargo de advogado 
público é necessário, antes de tudo, ser advogado e a 
assunção da função pública não extingue a submis-
são do agente ao regime jurídico aplicável à advocacia 
como um todo, com todos os seus deveres, e também 
com suas prerrogativas.

O art. 3º, §1º, do Estatuto da OAB assegura, textu-
almente, a sujeição dos advogados públicos ao regime 
ali estabelecido, preconizando que “exercem atividade 
de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do 
regime próprio a que se subordinem, os integrantes da 
Advocacia-Geral da União (AGU), da Procuradoria da 
Fazenda Nacional (PFN), da Defensoria Pública e das pro-
curadorias e consultorias jurídicas dos estados, do Distrito 
Federal, dos municípios e das respectivas entidades de 
administração indireta e fundacional.”

Esse raciocínio é compatível com a única menção 
aos honorários advocatícios prevista na Constituição 
Federal. De fato, embora tanto o Ministério Público 
quanto a Advocacia Pública tenham sido enquadrados 
pela Constituição como funções essenciais à Justiça, a 
lei maior vedou expressamente a percepção de hono-
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 “Tenho coragem  
de mamar em onça” 
Presidente do TCE-aM, Mário de Mello, promete 
divulgar lista de gestores que tiveram contas 
reprovadas: “Quem fez o mal, que pague”

eNTReViSTa

 da Redação 

Respeitado internacionalmente pelas 
ações de controle e preservação ao 
meio ambiente, o Tribunal de Contas 

do Amazonas (TCE-AM), também tem se des-
tacado pelas ações de combate à pandemia 
do novo coronavírus, pela otimização de seus 
programas e serviços virtuais, bem como 
porque será a primeira corte de contas a 
regulamentar o decreto de indisponibilidade 
de bens de gestores e ex-gestores públicos. 
Além de passar a certificar, com um selo de 
qualidade, aqueles outros que tiverem suas 
contas aprovadas, em notável ação pedagó-
gica.

Quem fala sobre esses avanços é o Pre-
sidente do Tribunal, o Conselheiro Mário 
Manoel Coelho de Mello, alagoano de nasci-
mento, porém cidadão amazonense em reco-
nhecimento aos 30 anos de relevantes servi-
ços prestados ao estado onde fixou morada. 
Com mais de 42 anos de vida pública, já foi 
vereador em Maceió (AL) e secretário esta-
dual de Ação Social em Roraima. Em sua 
trajetória no TCE-AM, já foi  Ouvidor-Geral, 
Presidente da 2ª Câmara e Vice-Presidente 
do Tribunal. 

revista Justiça & cidadania – o senhor assumiu a presi-
dência em janeiro, em plena pandemia. como foi a adap-
tação do tcE-am ao novo contexto? 
mário de mello – A pandemia tem sido um momento de 
muita instabilidade na sociedade e exigiu de todos uma 
readaptação. Com o Tribunal de Contas não foi diferente, 
tivemos que nos adaptar ao trabalho remoto que, por sua 
vez, já estava em fase de estudos para ser definitivamente 
implantado. Readaptarmos nosso sistema eletrônico de 
processos (SPEDE) de modo a garantir o acesso remoto, 
em horário estendido, das 7h às 22h, de segunda a sex-
ta-feira. Além disso, adotamos providências para manter 
o atendimento ao público externo e aos jurisdicionados, 
por meio dos canais de comunicação do Tribunal e da 
criação do robô JARVIS, que funciona por meio do What-
sapp, de modo a orientar e auxiliar os servidores deste 
Tribunal e o público externo acerca das atividades da 
Corte no período de isolamento social. Já foram realiza-
dos, com êxito, mais de seis mil atendimentos remotos, 
facilitando a comunicação e inserindo o órgão de con-
trole na era digital.

rJc – o tcE-am foi uma das primeiras cortes de contas 
a adotar sessões virtuais no julgamento de processos. a 
virtualização das relações institucionais vai continuar 
quando os trabalhos voltarem a ser presenciais? 
mm – Todas as medidas adotadas durante o período da 
pandemia e que trouxeram melhorias às nossas atividades 
serão mantidas e melhor desenvolvidas quando do retorno 
às atividades regulares. Uma das atividades precípuas do 
Tribunal de Contas é o julgamento dos processos de con-
trole externo. Justamente com o escopo de mantermos a 
Corte em pleno funcionamento e exercício de suas ativida-
des constitucionais é que estabelecemos as sessões virtu-
ais para julgamento dos processos eletrônicos, que podem 
ser acompanhadas em tempo real por todos que acessa-
rem nosso site (www.tce.am.gov.br) no horário previsto. 
A sessão virtual permite a maior participação da socie-
dade no momento de deliberação, via Youtube, Instagram 
e Facebook, sendo o TCE-AM um dos primeiros a utilizar 
essas ferramentas em conjunto. Já tramita em nossa Corte 
o Processo SEI n° 4000/2020,  que tem como objetivo ins-
tituir a Sessão Virtual como modalidade de sessão do Tri-
bunal de Contas. Outro mecanismo é a implantação do 
peticionamento eletrônico, que facilitará o acesso das par-
tes e advogados aos autos, bem como trará mais rapidez e 
segurança no protocolo das demandas. 

o cidadão brasileiro 
tem que saber 
quem é mau gestor, 
tem que saber a 
figura que ele vai 
votar e reconduzir”
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rJc – Além das sessões virtuais, o TCE-AM 
foi o primeiro a ter os processos 100% digi-
tais. quais são os benefícios para a socie-
dade?
mm – Toda tramitação processual das cau-
telares, assim como dos demais processos 
na Corte podem ser acompanhada virtual-
mente. Significa dizer que todos os novos 
processos no TCE-AM são 100% virtuais. 
Estamos em um esforço contínuo de reduzir 
ao máximo o uso de papel, para preservar o 
meio ambiente, economizar recursos, des-
burocratizar os procedimentos e processos, 
agilizar nossos atendimentos e julgamentos. 
Atualmente, contamos com 14 mil processos 
em tramitação, dos quais 11 mil são digitais e 
cerca de três mil ainda são físicos.

rJc – falando em pandemia, como o tcE
-AM vem fiscalizando os atos administra-
tivos praticados para o enfrentamento da 

crise sanitária na capital e interior do estado? como 
o tribunal procede e como o cidadão pode exercer o 
controle social desses gastos? 
mm – Quanto à fiscalização concomitante, foi criado 
o Comitê de Monitoramento dos recursos públicos 
durante o período de emergência da covid-19 para 
fazer o acompanhamento das despesas destinadas 
ao enfrentamento da pandemia. Porém, somente as 
despesas com valores exorbitantes ou suposto preço 
fora da realidade de mercado (superfaturamento), 
são remetidos à Presidência e em seguida enviadas 
aos Relatores das Contas de cada órgão do estado, 
da capital e do interior. Quanto ao levantamento do 
volume de gastos apurados no Governo do Estado, na 
Prefeitura de Manaus e no interior do Amazonas, no 
Estado do Amazonas está havendo acompanhamento 
no sistema AFI, no qual foi constatado até o presente 
momento a contratação em torno de R$ 190 milhões, 
para o enfrentamento à pandemia. Já no Município de 
Manaus está sendo realizado um acompanhamento 
no sistema AFIM da Prefeitura, que até o presente 

momento registrou a aplicação de recursos em torno 
de R$ 20 milhões. Em relação aos municípios do inte-
rior, o TCE-AM constatou que o Fundo Estadual de 
Saúde repassou cerca de R$ 70 milhões até o presente 
momento. 

Quanto à apuração de possíveis irregularidades 
via controle social, o cidadão pode exercer seu con-
trole por meio da ouvidoria, que é o canal direto do 
TCM-AM para apresentação de denúncias, reclama-
ções, elogios e sugestões. Apesar da suspensão do 
atendimento presencial nesse período de isolamento 
social, estamos analisando e respondendo, no prazo 
legal, todas as manifestações recebidas através do site 
(ouvidoria.tce.am.gov.br), WhatsApp (92-8815-1000) e 
e-mail (ouvidoria@tce.am.gov.br). 

rJc – a constituição diz que o controle externo da 
administração pública cabe ao poder legislativo, 
com auxílio dos tribunais de contas. Existe algum 
tipo de ação coordenada entre o tcE-am, a assem-
bleia legislativa do amazonas e outros órgãos de 
controle?
mm – Não há, até o momento, uma programação 
formal de ações coordenadas. Contudo, o Tribu-
nal tem como política institucionalizada atender de 
pronto as solicitações oriundas da Assembleia Legis-
lativa, no que tange ao exercício do controle externo. 
Cita-se, por exemplo, a disponibilidade de dois ser-
vidores do TCE-AM para compor a Comissão Parla-
mentar de Inquérito da Saúde, os quais foram requi-
sitados pela própria CPI. Contudo, entre o TCE-AM e 
outros Órgãos de controle, há acordos de cooperação 
técnica firmados com a Controladoria Geral da União, 
com a Controladoria Geral do Estado do Amazonas, 
com os tribunais de contas de Minas Gerais e do Dis-
trito Federal, com o Ministério Público Federal e com 
a Receita Federal. 

rJc – Em ano de eleições, em respeito à lei da ficha 
Limpa (LC nº 135/2010), uma das missões do TCE 
é encaminhar à Justiça Eleitoral e ao Ministério 
público federal e Estadual a lista com o nome dos 
gestores e ex-gestores que tiveram as contas repro-
vadas. a lista será amplamente divulgada? 
mm – Faço questão de divulgar a lista, quem fez o 
mal, que pague. O TCE fará uma coletiva de imprensa, 
inicialmente em agosto, e irei entregar às mãos da 

sociedade os nomes dos maus gestores. 
Não terei papas nas línguas. Sou uma pes-
soa que procura ser cortês, educada e gen-
til, mas por outro lado, tenho coragem de 
mamar em onça, por isso não tenho receio 
nenhum. Tenham certeza que vou convocar 
a imprensa, quem for mal gestor, nós vamos 
informar. O cidadão brasileiro tem que 
saber quem é mau gestor, tem que saber a 
figura que ele vai votar e reconduzir.
 
RJC – Por outro lado, o TCE-AM também 
informará quem são os bons gestores 
públicos. como isso será feito?
mm – Trata-se do Selo de Qualidade que, a 
partir deste ano, passará a ser entregue pelo 
Tribunal para certificar os gestores públi-
cos que prestarem contas corretamente 
dos recursos aplicados durante o exercício 
financeiro. É uma obrigação constitucional 
do Tribunal fiscalizar as contas públicas. 
Assim como mostramos à sociedade os 
gestores que tiveram as contas julgadas 
irregulares por nosso Tribunal Pleno, ire-
mos passar a certificar os bons gestores. O 
selo será baseado em iniciativa similar da 
Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon) e será dividido 
em três categorias: ouro, bronze e prata. O 
selo ouro será destinado ao gestor público 
que cumprir todas as normas e a legisla-
ção, que prestar contas dentro do prazo 
estabelecido em lei e que cumprir todas 
as recomendações emitidas por órgãos de 
controle. O selo prata será emitido aos ges-
tores que cumprirem todas as determina-
ções, mas que, por ventura, tenham incor-
rido em algum equívoco. Já o selo bronze 
será destinado aos gestores públicos com 
maior número de equívocos ou improprie-
dades. As normas e o regulamento que esta-
belecerão as regras para concessão do selo 
de qualidade já foram discutidos pelo corpo 
técnico do TCE-AM e serão encaminhados 
para discussão pelo Tribunal Pleno e poste-
rior publicação no Diário Oficial Eletrônico 
(DOE) do Tribunal.
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“informanTe do bem” 
(WhisTlebloWer)
Constitucionalidade e natureza jurídica
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introdução

Os indivíduos que trabalham em uma organiza-
ção pública ou privada, ou que com ela estão 
em contato através de atividades profissio-

nais, costumam ser os mais habilitados a obter conhe-
cimento de situações lesivas do interesse público 
que surgem em seu contexto de atuação. Fiel a essa 
premissa, o legislador brasileiro, através da Lei nº 
13.608/2018, positivou em nosso sistema a figura do 
whistleblower, cuja tradução literal vem a ser “soprador 
de apito”, consistindo em um informante, responsável 
por reportar à autoridade competente a ocorrência de 
atos de corrupção, caraterizadores de ilícito penal ou 
administrativo, aos quais tem acesso, em regra, por 
conhecer a estrutura e o contexto do ilícito interna-
mente.

a admissão do whistleblowing na ordem jurídica bra-
sileira

Entre o final do Século XX e o limiar do Século XXI, 
com a crescente preocupação do mundo ocidental com 
o combate ao terrorismo internacional e suas fontes de 
custeio, houve maior mobilização pela edição de conven-
ções e tratados destinados ao enfrentamento da corrup-
ção, diante da percepção de que a sua prática facilitaria a 
circulação de “dinheiro sujo”, bem como a sua “lavagem”. 

O Brasil caminhou nessa direção através da edição 
do Decreto nº 3.678/2000, que internalizou a Conven-

ção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários 

Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 

Internacionais, a qual prevê normas gerais contra cor-

rupção de servidores estrangeiros por organizações 

e indivíduos, dando origem à Lei nº 10.467/2002, que 

introduziu alterações no Código Penal, além de criar o 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), 

órgão este que tem se mostrado uma ferramenta 

essencial ao combate à corrupção e à lavagem de capi-

tais. Nessa perspectiva, foram editadas diversas leis 

que buscaram fortalecer o combate à criminalidade, 

através da introdução e do aperfeiçoamento de novos e 

tradicionais meios e técnicas de investigação significa-

tivamente invasivos (tecnológicos e tradicionais).

O whistleblowing é, assim, um instituto recente-

mente integrado ao nosso Direito, em um processo 

de simbiose experimentado pelo Processo em geral, 

seguindo a tradição estadunidense1 de investigação 

e responsabilização de fraudes financeiras2, o qual 

ganha espaço nas grandes corporações e na admi-

nistração pública, através do reforço às políticas de 

compliance, canais de denúncias internas, alcançando 

também as esferas penal e administrativa, obtendo, 

inclusive, regulação própria no âmbito da União 

Europeia, através da aprovação da “Diretiva (UE) 

2019/1937, do Parlamento Europeu e do Conselho”, de 

23/10/2019.

Aportes da Lei nº 13.608/2018
No Brasil, a Lei nº13.608/2018, com as alterações 

introduzidas pela Lei 13.964/2019, prevê que qual-
quer pessoa que relate informações sobre crimes con-
tra a administração pública, ilícitos administrativos 
ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse 
público pode ser reconhecida como “informante do 
bem”, fazendo jus, inclusive, a uma recompensa finan-
ceira pela informação prestada. 

Em ambas as situações, na prevista pelo art. 4º da 
Lei nº 13.608/2018 e naquela introduzida através do 
novel § 3º do art. 4º-C, há a necessidade de regula-
mentação, todavia, enquanto no primeiro caso devem 
ser estabelecidos não só os critérios para a fixação dos 
valores das recompensas, como também a competên-
cia para decidir sobre elas e as respectivas fontes de 
custeio, no segundo caso, entendemos que a compe-
tência é do juiz da causa e o percentual já está indi-
cado como sendo o de até 5% sobre o valor recuperado, 
parecendo razoável que, na estipulação do valor, seja 
levado em conta o grau de relevância do relato feito 
pelo “informante do bem”, o quanto foi recuperado em 
relação ao total do prejuízo suportado pela adminis-
tração pública, bem como o próprio valor recuperado, 
pois, quanto menor este, maior deve ser o percentual 
limitado a 5%, a fim de evitar a recompensa irrisória, 
incidindo a lógica oposta em caso de desvios bilioná-
rios, para evitar as recompensas exageradas. 

natureza jurídica do whistleblower
O informante não se confunde com o colaborador 

regulamentado pela Lei nº 12.850/2013 (artigos 3º-A 
usque 7º) ou o delator, pois esses são necessariamente 
coautores na atividade criminosa investigada, mas 
assemelha-se à testemunha, uma vez que esta nada 
mais é do que aquele ser humano (qualquer pessoa) que 
capta, através de quaisquer de seus sentidos biológicos, 
algo que sirva para a reconstituição histórica dos fatos 
em apuração no processo3. Seu papel na investigação 
(criminal ou administrativa) ou no processo (crimi-
nal, administrativo ou civil) difere daquele reservado 
à testemunha compromissada (Código de Processo 
Penal/CPP, art. 203), em razão da atuação desinteres-
sada desta e do eventual interesse daquele em receber 
uma recompensa, caso em que passa a ter interesse no 
resultado do processo e, acaso ocorra a sua oitiva, deve 
sê-lo na qualidade de testemunha não compromissada 
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(CPP, art. 208, c/c Código de Processo Civil/CPC, art. 
447, §§ 3º,II, 4º e 5º).

Constitucionalidade e âmbito de incidência da lei nº 
13.608/2018

Pela sua natureza, o whistleblowing não pode se 
sujeitar a eventual interpretação extensiva acerca da 
vedação de anonimato (Constituição Federal/ CF, art. 5º, 
IV), haja vista essa vedação dizer respeito à liberdade de 
expressão e não à notícia crime ou mesmo à indicação 
de provas relacionadas com crime ou ilícito disciplinar, 
encontrando-se sob a égide de regulação dos meios ou 
instrumentos de captação de provas, sujeitos à restrição 
apenas em relação à utilização de meios lícitos (CF, art. 
5º, LVI), e não à necessidade de identificação do eventual 
informante. Aliás, até mesmo em relação à liberdade de 
expressão, em sua vertente da liberdade de imprensa, 
existe exceção à vedação do anonimato, decorrente da 
previsão de sigilo da fonte (CF, art. 5º, XIV). 

A Lei nº 13.608/2018 não trata diretamente do 
direito individual à liberdade de expressão e não con-
tém afronta à vedação constitucional ao anonimato, pri-
meiramente porque essa vedação regra não é absoluta 
e sujeita a exceções, e principalmente porque o insti-
tuto denominado como “informante do bem”, pela sua 
natureza de fonte de indicação de meios de prova ou de 
meio de obtenção de prova, não é regulado pelo inciso 
IV do art. 5º da Constituição, mas sim pela regra geral 
de que todos os meios de prova são válidos para a inves-
tigação e formação dos órgãos destinatários, desde que 
obtidos por meio lícito (CF, art. 5º, LVI) e seja cumprida 
a recomendação de análise de razoabilidade contida na 
primeira parte do parágrafo único do art. 4º-A4.

Considerações finais
A adoção do instituto conhecido como “informante 

do bem” pela ordem jurídica pátria, através da Lei 
13.608/2008, harmoniza-se satisfatoriamente com a 
tendência internacional de enfrentamento à criminali-
dade organizada, notadamente àquela que atenta con-
tra o interesse público por meio da apropriação ilícita 
de seus já escassos recursos.

Cumpre ressaltar que, apesar das controvérsias 
em torno da previsão de sigilo de identidade, relativa-
mente à pessoa que reporta eventuais irregularidades 
descortinadas, não há violação ao mandamento cons-
titucional previsto no art. 5º, inciso IV, da Lei Maior, 
o qual veda o anonimato em relação à liberdade de 
expressão e a livre manifestação do pensamento, não 
alcançando o instituto de whistleblowing, o qual possui 
a natureza fonte de indicação de prova ou de meio de 
obtenção de prova, estando, portanto, sujeito às regras 
aplicáveis às provas e não à liberdade de expressão, 
encontrando os seus limites na vedação constitucional 
à prova ilícita (CF, art. 5º LVI).

notas

1 BRANDÃO, Nuno. “O whistleblowing no ordenamento jurídico portu-
guês”. Revista do Ministério Público, Lisboa, 2020.

2 MACEDO, Cássio Rocha de. “Whistleblowing e Direito Penal: análise 
de uma política criminal de combate aos crimes econômicos fundada 
em agentes denunciantes”. Dissertação (Mestrado em Ciências Crimi-
nais) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais, Pontifí-
cia Universidade Católica do Rio do Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.

3 SOUZA, Sérgio Ricardo de. “Prova penal e tecnologia: novas técnicas 
e meios de investigação e captação de provas”. Curitiba: Juruá, 2020.

4 BRASIL. Lei nº 13.608/2018. Diário Oficial, Brasília, 11/1/2018. Dispo-
nível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/
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por que não se invesTiu 
anTes em vacina?
Racionalidade econômica explica baixos incentivos  
às pesquisas para identificar surtos de vírus e a 
necessidade de reformular o atual modelo

oPiNião

 CaRoLiNe SoMeSoM TaUk 
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O combate global à pandemia da covid-19 real-
çou as falhas dos sistemas de saúde de todo o 
mundo e do atual modelo de pesquisa e desen-

volvimento (P&D) para produtos farmacêuticos, bem 
como demonstrou que o acesso igualitário à saúde é 
problemático inclusive em países economicamente 
desenvolvidos. O potencial para uma pandemia decor-
rente de um vírus foi alertado há muito tempo por espe-
cialistas em saúde pública – ainda que sem previsão de 
suas enormes proporções – mas parece que não recebeu 
a devida atenção mundial.

A discussão é complexa e envolve diversos campos, 
um dos quais relaciona-se à Propriedade Intelectual: 
quais as soluções podem ser propostas por este campo 
do Direito aos males da pandemia? Será que os governos 
e as instituições de pesquisa devem ver o momento – 
trágico como possa parecer – como uma oportunidade 
para repensar como lidar com as barreiras das patentes 
ao fornecimento de tratamentos a custos menos altos e 
com o subinvestimento em pesquisa e desenvolvimento 
de produtos farmacêuticos para enfrentar surtos de 
vírus em larga escala? 

A curto prazo, a primeira melhor solução é o uso de 
mecanismos não legislativos para contornar o direito 
de exclusividade decorrente de eventual patente para o 
tratamento da covid-19 e os altos preços decorrentes do 
monopólio. O licenciamento compulsório, porém, é uma 
resposta que não gera uma solução a longo prazo, já que 
é temporário, decorre de uma situação de emergência 
no caso da pandemia e não altera o sistema de incenti-

vos que rege o modelo de pesquisa e desenvolvimento 
de produtos farmacêuticos atual, marcado pela lógica do 
mercado privado e sem atuação prioritária nas necessi-
dades de saúde global, como a pesquisa relativa a vírus 
com potencial para causar surtos de grande escala, de 
acordo com estudos. Nesse contexto, como solução a 
longo prazo, é preciso pensar em outros modelos de finan-
ciamento de P&D em saúde. É esta resposta a longo prazo 
que nos interessa, com foco em vírus que podem gerar 
surtos: usando a racionalidade econômica, analisaremos 
o modelo atual e algumas alterações propostas.

A função dos direitos de propriedade intelectual, 
sob a ótica da Law & Economics, é eliminar uma falha 
de mercado causada pela dificuldade que o inventor tem 
de receber uma retribuição social pelo que produziu. É 
nesse sentido que a propriedade intelectual estimula a 
inovação: a propriedade intelectual cria incentivos para 
que os agentes econômicos invistam em pesquisa e 
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desenvolvimento, apesar dos altos custos, já que é con-
ferido ao inventor o direito de ser autor do que criou e a 
possibilidade de ser recompensado pelo seu valor social. 
Com a atribuição de direitos de propriedade ao inven-
tor e/ou titular, como as patentes, ele suportará todos 
os custos e receberá todos os benefícios dela decorren-
tes, internalizando as externalidades negativas (custos) 
e positivas (benefícios). Desta forma, os direitos da pro-
priedade intelectual justificam-se na medida em que 
trazem mais benefícios do que custos sociais.

No entanto, a concessão de patentes, embora 
essencial para a inovação, não é um mecanismo de 
incentivo perfeito. Para recuperar os custos decorren-
tes dos investimentos em P&D, a indústria farmacêu-
tica determina as prioridades das pesquisas com base 
nas demandas do mercado, que nem sempre abrangem 
todas as necessidades de saúde da população. 

Sob o modelo atual que orienta as prioridades da 
indústria farmacêutica, as sociedades empresárias têm 
menos incentivos para realizar pesquisas em alguns pro-
jetos socialmente valiosos, como vacinas e medicamen-
tos contra doenças virais esporádicas. As vacinas, por 
exemplo, possuem altos custos fixos para P&D, mas um 
custo relativamente baixo de fabricação, e sua comer-
cialização para o mercado, em especial para governos, 
acaba sendo feita pelo preço que cobre os custos de fabri-
cação, não os custos de P&D. As vacinas têm, ainda, um 
agravante, já que estão sujeitas a um problema temporal 
e a demanda pode ser insuficiente em tempos normais. É 
por isso que, em muitos casos, a produção de uma nova 
tecnologia gera externalidades positivas para a socie-
dade (como o benefício social de ser imunizada pela 
vacina), sem que o investidor obtenha o retorno privado 
proporcional, o que gera uma falha de mercado e conse-
quente subinvestimento neste campo. 

Somam-se à falha de mercado os outros pontos 
negativos apontados para o modelo de pesquisa e 
desenvolvimento de produtos farmacêuticos em geral. 
Segundo a literatura, o modelo atual propicia (i) falta de 
transparência nos custos de P&D. Além disso, observa-
se um (ii) aumento dos preços nos últimos cinco anos, 
especialmente para produtos de origem biológica, e 
que (iii) o número de novos medicamentos aprovados 
recentemente por ano permanece estável no mundo, 
embora tenha havido um incremento nos investimen-
tos em P&D. Ainda, aponta-se uma (iv) fragmentação e 
falta de coordenação entre os agentes privados, públi-

cos e filantrópicos sobre as prioridades globais de P&D, 
ficando negligenciados determinados medicamentos/
vacinas e populações, sobretudo as mais pobres. 

Diante deste cenário, discutem-se novos modelos 
de financiamento de pesquisas em saúde, incluindo 
maior participação do governo, do setor privado e do 
setor acadêmico/sem fins lucrativos, destinados às 
necessidades de saúde global, nas quais se incluem 
pesquisas relativas a surtos de vírus. Algumas propos-
tas em discussão são: (i) ajustar o que é prioridade den-
tre as necessidades de P&D do setor farmacêutico; (ii) 
envolver o setor privado com fins lucrativos na busca 
de P&D não lucrativa e incentivá-lo a desconectar o 
custo da P&D do preço do produto; (iii) facilitar a coor-
denação de financiadores públicos e filantrópicos, para 
que ganhem espaço frente à iniciativa privada, e (iv) 
fortalecer os sistemas nacionais de pesquisa em saúde.

Antes de analisar as propostas, vale lembrar a noção 
de bem público. Um bem público, no jargão econômico, é 
um bem que o usuário pode consumir sem reduzir sua 
disponibilidade a outros (não rival) e que não pode excluir 
outros de se beneficiarem dele (não excludente). Devido a 
estas características, em um mercado livre, os atores pri-
vados não investirão o suficiente na produção de bens 
públicos, pois não haverá externalidades positivas a con-
tento, gerando uma falha de mercado. Por esta razão, estes 
bens muitas vezes precisam ser financiados publica-
mente. Embora a vacina não seja um bem público, já que 
seu uso por uma pessoa reduz sua disponibilidade para 
outros, a imunidade da sociedade o é, daí o argumento no 
sentido de que as falhas de mercado em relação às pes-
quisas de vacinas para doenças virais esporádicas devem 
ser corrigidas por uso de recursos públicos. 

Em relação à primeira proposta, para auxiliar na 
identificação de prioridades de pesquisas com base nas 
necessidades globais de saúde pública, a OMS criou um 
Observatório que acompanha, por exemplo, o valor do 
financiamento de pesquisas destinadas ao combate 
de doenças negligenciadas, definidas como aquelas 
que acometem mais fortemente populações histori-
camente vulneráveis e que atraem recursos escassos 
de países e da indústria. Em relação às pandemias, é 
essencial a identificação prioritária de patógenos que 
mais ameaçam a saúde global e para os quais não há 
vacinas ou medicamentos em andamento, medida que 
não vem sendo adotada pela indústria farmacêutica.

No curto prazo, é necessário envolver o setor pri-

vado com fins lucrativos na busca de P&D não lucra-
tiva, o que teria a vantagem de aproveitar as habilida-
des que o setor tem para desenvolver a tecnologia e 
trazê-la ao mercado, além da sua infraestrutura para 
pesquisas e fabricação, bancos de dados e funcionários 
que podem ser imediatamente usados. 

Nesse ponto, uma maior aproximação entre a indús-
tria farmacêutica e entidades públicas de pesquisa pode 
ocorrer por meio de parcerias público privadas, com o 
fim de obter melhoria na eficiência e na transparência da 
P&D orientada pelas necessidades de saúde global, e não 
pelo retorno financeiro esperado. Na Europa, a maior 
parceria público-privada neste setor é a Innovative Medi-
cines Iniciative (em português, Iniciativa sobre Medica-
mentos Inovadores), celebrada entre a União Europeia 
e a indústria farmacêutica europeia, com a participação 
de universidades, centros de pesquisa e organizações 
de pacientes. O objeto principal do projeto, que existe 
desde 2009, é facilitar a cooperação entre os envolvidos 
para o desenvolvimento de medicamentos inovadores, 
particularmente em áreas onde há uma necessidade 
médica ou social não atendida.

As propostas em defesa do aumento do financiamento 
público e de doadores filantrópicos, assim como da cons-
trução de setores públicos nacionais farmacêuticos, capa-
zes de desenvolver e fabricar medicamentos por conta 
própria, visam a diminuir a dependência das pesquisas 
dos incentivos próprios do mercado privado. No Brasil, 
por exemplo, existe um amplo parque público de labora-
tórios, de abrangência nacional, voltado para a inovação 
destinada aos programas do Sistema Único de Saúde, com 
a produção de medicamentos, vacinas e demais produtos 
para a saúde.

Em se tratando de problemas de saúde global, o 
apoio público à pesquisa e desenvolvimento exige lide-
rança internacional e cooperação dos países, por esta-
rem naturalmente interessados em maximizar o bem
-estar local, não o global. Nesse sentido, especialmente 
para a prevenção e combate a pandemias, sugere-se 
que a OMS proponha uma convenção de P&D vincu-
lativa, na qual todos os países membros se compro-
metam a promover a inovação para a saúde global, por 
meio de um mecanismo de financiamento dos gover-
nos, com contribuições de acordo com seu nível de 
desenvolvimento. Esta proposta tem a vantagem de 
impulsionar o investimento público e internacionali-
zar infraestruturas de pesquisas neste campo.

Em relação às organizações sem fins lucrativos, por 
sua vez, argumenta-se que podem auxiliar nas neces-
sidades de saúde global em razão de não sofrerem a 
pressão para gerar contínuo aumento de receita e 
para elevar o preço dos medicamentos, um problema 
que indústrias farmacêuticas têm que lidar, já que 
seus acionistas exigem taxas de retorno muito altas 
em períodos curtos, desconsiderando que a P&D leva 
muitos anos para obter um resultado positivo. A pro-
posta não é de substituir a indústria farmacêutica 
como instrumento de inovação, mas de fortalecer uma 
mudança no modelo atual e causar um efeito psicoló-
gico que leve a indústria farmacêutica à cooperação. 
As próprias organizações podem trazer a tecnologia ao 
mercado ou licenciar os compostos obtidos no estágio 
inicial para a indústria com fins lucrativos, a qual os 
desenvolveriam em estágio avançado. 

Em quaisquer destes cenários, havendo recursos 
públicos envolvidos, é preciso que haja transparência 
sobre quais pesquisas estão sendo financiadas e quais 
são os critérios de decisão para alocação dos recursos, 
no âmbito nacional e internacional.

Por fim, a crise atual demonstra que vem ganhando 
força modelos de ciência abertos e colaborativos, cons-
truídos em torno de princípios de P&D que atendem às 
necessidades de saúde global, como o Open Access to 
covid-19 and related research. Com base nesta ideia, mui-
tas agências de financiamento estão solicitando que a 
pesquisa seja disponibilizada ao público de forma gra-
tuita e imediata, um passo importante para estimular 
a cooperação entre pesquisadores. Ao mesmo tempo, 
observa-se uma intensa competição para encontrar 
em primeiro lugar tratamentos para o vírus. Embora 
pareça paradoxal, a cooperação e a competição atu-
ando em conjunto podem acelerar as pesquisas, já que 
há compartilhamento de dados e corrida para obter 
melhores resultados. 

O momento atual nos relembra que é preciso bus-
car inovação em todos os campos da saúde pública, 
inclusive naqueles em que não há incentivos para 
maior investimento. O que a pandemia deixa evidente 
– em uma tragédia que já era anunciada – é a neces-
sidade de reformular o atual modelo de pesquisa e 
desenvolvimento de produtos farmacêuticos, o qual é 
ineficiente para fornecer a solução global que surtos de 
vírus como o da covid-19 exigem. Trata-se de um desa-
fio que será herdado pelo mundo pós-pandemia.

oPiNião
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ram no Poder Judiciário mais de 106 milhões 
de processos, sendo importante mencionar 
que 77% foram de competência da Justiça 
Estadual; outros 14% da Justiça Federal; 8% 
da Justiça do Trabalho; e, finalmente, uma 
quantidade ínfima, 1%, nos demais tribunais. 
Por óbvio que, apesar de não se tratar de que 
a metade dos brasileiros estaria litigando na 
Justiça, cada dois com um processo, este é 
um dado que pode caracterizar a alta litigio-
sidade no País.

Outros dados reveladores se referem à 
movimentação processual relacionada aos 
casos pendentes de julgamento e aos casos 
novos, que formam o número total de con-
flitos, levados para os tribunais, na forma de 
processos, em tramitação em um determi-
nado ano, quando comparado a capacidade 
dos tribunais de julgá-los, ou seja, de final-
mente dar baixa por entrega da jurisdição 
(ou não). 

Nesse panorama histórico numérico 
podemos perceber a situação crescente dos 
conflitos levados aos tribunais. Verificamos 
que o número de processos pendentes, que 
vieram do ano anterior (e em muitos casos 
de anos e anos anteriores) vão aumentando 
o acervo do ano seguinte, ao passo que tam-
bém há um número crescente de novos casos 
que chegaram aos tribunais. 

Percebe-se, ainda, que os processos que 
foram baixados, em certa medida até con-
seguem anular matematicamente a entrada 
de novos casos, no entanto, isso não modi-
fica a quantidade de conflitos que ainda per-
manecem, numericamente, praticamente 
no mesmo patamar, para serem pacificados. 
Todo este cenário vai demandar do Poder 
Judiciário muita atenção e propositividade, 
pois a sociedade, que vem sufocada em seus 
direitos fundamentais já há algum tempo, 
privada de suas necessidades básicas, ato-
lada em conflitos interpessoais levados para 
sua última instância de esperança de vê-los 
resolvidos nos tribunais, terá que enfrentar 
agora uma situação sem precedentes neste 
século.

No Brasil, este fenômeno da litigiosidade assume 
uma dimensão maior em virtude da Constituição 
brasileira cuidar de uma impressionante quantidade 
de matérias. Enfim, incluir um tema na Constituição 
significa, de certa forma, retirá-lo da política legal que 
deveria reger a sociedade, trazendo-o para o Direito, 
permitindo, então, a judicialização. Entretanto, o que 
está por de trás desse comportamento é o fato de que 
nele reside uma forma sistemática de pensar e agir, 
fomentada pela dificuldade de se lidar com os proble-
mas de forma racional, propositiva e consensual. Após 
a primeira divulgação pública (2012) destes estudos 
quantitativos do CNJ, foram geradas extensas especu-
lações em torno de que a sociedade era a culpada pela 
explosão de litigiosidade que assoberba os tribunais. 
Mas uma apreciação crítica, qualiquantitativa, dos 
relatórios do CNJ pode apontar quadro diverso desta 
percepção de que a sociedade é a grande demandante, 
é preciso separar cidadãos e instituições para realizar 
esta observação.

culTura da liTigiosidade
Um problema social ou institucional

diReiTo PúBLiCo

 MaRCoS CaRNeVaLe 

Advogado

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
Luis Felipe Salomão, o Juiz da 1ª Vara de Falên-
cias e Recuperações Judiciais de São Paulo, 

Daniel Carnio, e o Juiz Federal Valter Shuenquener, em 
recente artigo publicado nesta Revista e reproduzido 
em diversas mídias, levantaram debate relevantíssimo 
sob o título: “É preciso achatar a curva de crescimento 
das ações judiciais no Brasil”. No texto, fazem um estudo 
sobre o volume de processos que chegarão aos tribu-
nais para serem apreciados, principalmente em razão 
das consequências geradas pela covid-19 na sociedade.

Esta especial situação provocará na economia uma 
série de conflitos gerados pelas medidas de restrição, 
que irão afetar agressivamente a relação, principal-
mente, das empresas com a sociedade, como: rom-
pimento de contratos bancários; inadimplência de 
faturas de serviços públicos tais como telefonia, eletri-
cidade, fornecimento de gás; impostos não recolhidos; 
dentre outros temas relacionados a cancelamento de 
pacotes turísticos, litígios com planos de saúde, insol-
vência generalizada de muitas pequenas e médias 
empresas, que por sua vez vão atingir direitos traba-
lhistas, inadimplementos contratuais dos mais diver-
sos como para com fornecedores, locações, taxas con-
dominiais, Direito de família, responsabilidade civil 
das mais diversas; entre inúmeros outros conflitos 
sociais, que serão juridicizados. 

A previsão deste crescimento no número de litígios 
recomenda ao Poder Judiciário precaver-se dos efeitos 
desse descompasso social, pois se nada for feito, haverá 
uma elevação vertiginosa na curva do gráfico de ações 
judiciais distribuídas pelo País.

Nesta esteira, é inegável que é preciso 
pensar no futuro da sociedade litigante que 
nos transformamos e na avalanche de proces-
sos que está por vir. No entanto, remanesce 
um significativo passivo de processos que 
hoje já estão tramitando nos Tribunais. Sob 
esse aspecto, os relatórios Justiça em Núme-
ros, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
desenvolvidos desde 2003, são uma impor-
tante iniciativa para a definição de políticas 
públicas judiciárias no Brasil, visibilizando 
estatisticamente a máquina burocrática judi-
ciária, divulgando número de processos em 
tramitação, recursos financeiros disponíveis 
para execução dos seus serviços, número de 
magistrados e servidores e a produtividade 
judicial (número de sentenças/baixas de 
processos). 

Os relatórios ganharam relevância 
qualitativa através da leitura analítica do 
cruzamento dos dados lineares recentes, 
permitindo mostrar um Poder Judiciário 
mergulhado não apenas em conflitos inte-
rindividuais, mas, também, em algumas das 
mais complexas situações da vida jurídica 
brasileira, e em relevo estão as questões con-
sumeristas. 

Com base nos números macros do rela-
tório Justiça em Números de 2019 (dados de 
2018) em relação a todos os tribunais do País, 
as análises demonstram o cenário preocu-
pante em que estamos inseridos. Tramita-
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uma nova visão sobre a 
recuperação de empresas

diReiTo eMPReSaRiaL

 MoNiCa CoSTa di PieRo 

Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro

introdução

O mundo está vivendo momentos únicos, não há 
mais tempo de se construir uma solução ideal, 
teses não resolvem. Talvez até mesmo mode-

los importados encontrarão dificuldades para uma 
realidade tão peculiar como a nossa. Portanto, a partir 
de um modelo positivado como é a Lei nº 11.101/2005, 
que nos traz no momento a única solução dos proble-
mas das empresas sem liquidez, com segurança jurí-
dica, devemos ante a inocuidade das demais medidas 
tomadas, buscar aplica-la de forma harmônica junto 
ao ordenamento jurídico, para garantia eficaz da reso-
lução das lides. Essa é a intenção desse texto, refletir 
sobre o possível, dentro de uma conjuntura existente.

 
desenvolvimento

O segregamento oriundo da crise de saúde desen-
cadeada, suscitou também uma crise econômica com 
consequências jurídicas a nos desafiar. O processo hoje 
já atesta lides decorrentes da pandemia. O que preo-
cupa não é só a quantidade de demandas, mas a quali-
dade da jurisdição a ser prestada. Para isso, necessário 
reconhecer o cenário emergencial que se configura, 
sem precedentes e por hora imprevisível.

Uma jurisdição de guerra. 
Os economistas falam em descompasso entre o 

tempo econômico financeiro e o jurídico. Dificuldades 
em pagamentos diversos, aluguéis, obrigações venci-
das e falta de dinheiro, liquidez. Explicam com muita 

clareza que estamos diante de uma crise sis-
têmica, que atinge uma cadeia de suprimen-
tos em elos do fornecedor até o desemprego, 
que há um reflexo  imediato nas empresas e 
em suas cadeias produtivas, que por falta de 
liquidez acabarão insolventes, levando ao fla-
gelo toda a sociedade.

A incerteza dificulta saber qual é a melhor 
decisão a tomar, quais critérios, técnicas jus-
tas, para a aplicação da lei.

Este aspecto pode ser observado nas revelações 
do estudo do Departamento de Pesquisas Jurídicas do 
CNJ (DPJ), “Os 100 Maiores Litigantes do País, 2011”. 
A análise aponta quem eram (e ainda o são conforme 
o último relatório Justiça em Números, de 2019) os 
maiores litigantes a nível nacional, indicando os par-
ticipantes (seja no pólo ativo ou passivo) nos processos 
que tramitam no Judiciário brasileiro. É de se ressaltar, 
ainda, que o CNJ não atualizou este estudo de 2011 para 
os dias de hoje, mas o cruzamento de informações com 
o Justiça em Números dos anos seguintes não aponta 
modificação expressiva e a quantidade de conflitos 
levados para pacificação segue seu ritmo crescente. 

Devemos, então, apreciar os números macros para 
uma análise qualiquantitativa desta cultura de liti-
gância, conforme recomendou o próprio CNJ no Rela-
tório Anual do Judiciário de 2011: “O súbito aumento 
na demanda por serviços judiciais até 2009, em fun-
ção dos fenômenos da democratização e garantias de 
direitos no Brasil, não contou com adequado aparelha-
mento da estrutura para sua oferta. Gerou-se uma situ-
ação de significativo congestionamento e de elevada 
morosidade na prestação dos serviços judiciais. Em 
razão dessa realidade, faz-se necessário não somente 
analisar os aspectos relativos à estrutura dos órgãos 
judiciários e de como processam os litígios e os admi-
nistram, mas também questionar como as demandas 
judiciais se formam e se desenvolvem até se consolida-
rem, sobretudo as demandas massivas”.

Dados extraídos destas estatísticas, efetivamente, 
nos ajudam a revelar como os processos se formam e 
se desenvolvem, sobretudo as demandas massivas. Ini-
ciando com um análise macro, em primeiro lugar o DPJ 
indica como maior litigante nacional o setor público 
federal, envolvido em 38% dos processos; em seguida os 
bancos participando de 38% das lides; o setor público 
estadual ocupa o terceiro lugar, com 8% de processos; 
as empresas de telefonia litigando em 6% dos conflitos; 
o setor público municipal em 5% das ações; e outros liti-
gantes (que não tem nenhum dos “atores” anteriormente 
citados) figuram como autor ou réu em 5% da demandas. 

Aprofundando a apreciação dos dados, sabemos, 
também por estas pesquisas, que do total das ações a 
nível nacional, entre processos pendentes de julgamento 
e casos novos, 33% são execuções fiscais. A números de 
hoje é possível apurar no relatório Justiça em Núme-
ros 2019 que este percentual baixou para 32,1%, mas as 

cifras numéricas absolutas ainda apontam 
números elevadíssimos, pelos quais tramitam 
hoje mais de 34,2 milhões de processos discu-
tindo a cobrança de tributos.  (...)

Em dados mais detalhados no relatório, 
surge a informação que, de todos os processos 
em curso no Judiciário nacional, a adminis-
tração pública federal, estadual e municipal 
é parte em 53,7%, seja como autora ou ré1. (...)

Sobre estes números o DPJ informa ainda 
que o Poder Judiciário é utilizado massiva-
mente para tratar de litígios de dois grandes 
“atores” do setor privado, os bancos (38%) e 
as empresas de telefonia (6%), ou seja, quase 
47 milhões de processos tem estes “mem-
bros” da sociedade.

Neste contexto, observados todos estes 
dados detalhadamente, percebe-se que apesar 
da relevância da busca por estratégias para 
achatar a curva de crescimento das ações 
judiciais prevista para desaguarem no Poder 
Judiciário no Brasil, durante e principalmente 
no pós-pandemia, é preciso tratar a litigiosi-
dade excessiva já existente, concentrada boa 
parte dela em pouquíssimos atores sociais. (...)

Enfim, é preciso achatar a curva de cres-
cimento das ações judiciais que desborda-
rão em um avalanche sem histórico no País, 
provocadas pelas medidas de combate a esta 
nova doença, para prevenir o futuro colapso 
do Poder Judiciário, mas, também, é preciso 
preparar estas abordagens propositivas para 
tratar rapidamente o excesso de litigiosidade 
do passado e do presente, conforme exposto 
nas linhas anteriores, conflitos estes que se 
acumulam nos tribunais sem uma solução 
que seja efetivada em tempo, recriando no 
imaginário da sociedade a expectativa de que 
o Direito serve e que estruturas jurídicas são 
indispensáveis para a sobrevivência da pró-
pria sociedade.

Leia a íntegra do artigo no site editorajc.com.br

nota

1 CNJ, 2011, 100 maiores litigantes.

diReiTo PúBLiCo
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conflitos, tal qual recomendado pelo acordo 
com a Política Judiciaria Nacional de Trata-
mento Adequado de Conflitos, instituída pela 
Resolução n° 125/20105 do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), que objetiva o incentivo 
e aperfeiçoamento dos mecanismos consen-
suais de solução, pacificação social e pre-
venção de litígios. Adequados a composição, 
com os ditames do Código Civil atual, da Lei 
de Arbitragem (Lei nº 9.307/1996)6, da Lei de 
Mediação e Conciliação (Lei nº 13.140/2015)7 
e, sobretudo, compatível com o Direito posto 
na Lei de Recuperação Judicial.

A gestão de consensualidade, devolvendo 
as próprias partes a condução dos negócios. 

Os dados estão postos e entendo coa-
dunarem-se com a recuperação o método 
alternativo, pela composição consensual 
dos conflitos. Um sistema híbrido que pode 
evitar o uso do Judiciário nas negociações 
apenas para homologar, ou não, o acordo. 
Um volume de processos a serem soluciona-
dos em uma sala de reunião com mediado-
res para tanto preparados. Litígios genuínos 
que se resolvem em diálogos através de uma 
técnica legislativa responsável. Uma não 
judicialização, quando pré-processual, ou até 
mesmo a desjudicialização, dependendo da 
fase do processo em que ocorra. 

Cabe a escolha a cada um de nós, aplicado-
res da Lei, a identificação da real condição da 
empresa em crise para aplicação da lei. Uma 
mudança de cultura, entendendo que hoje 
o capital tem um caráter humano, de sobre-
vivência. Dessa forma, temos que o Direito 
posto aliado à tendência legislativa dos países 
desenvolvidos, adotando em certas reorga-
nizações empresariais métodos alternativos 
compositivos, trará a celeridade e a eficácia 
necessária a prestação jurisdicional.

A sensibilidade aguçada dos aplicadores 
do Direito, diante desse desafiador panorama, 
a análise de caso a caso, para que possamos 
proporcionar de forma segura uma digna 
retomada através dos processos que nos são 
levados, cumprindo dessa forma com êxito 
uma missão.

conclusão
Costumo dizer que não se trata de um garantismo 

empresarial. Mas fato, esse é o futuro. Não se concebe 
mais um Direito sem formas alternativas, por ser mais 
adequada a realidade. Devolver à sociedade a condução 
dos negócios, diante do decréscimo da atividade eco-
nômica das empresas de menor porte, é o caminho.

Não fossem as alternativas legais seguras, haverá o 
desaparecimento dos agentes econômicos do cenário, 
aqueles que geram empregos. Em situações criticas a 
imprecisão se agrava e o consenso evita a paralisia, a 
morte das pequenas empresas, dando-as como destino 
apenas fechar as portas.

Não importa se for um ou se forem milhões de pro-
cessos. O protagonismo do Judiciário está agora na 
resolução de um trauma coletivo, e não em números. A 
resolução através dos métodos consensuais diante do 
cenário posto, nos parece, a sensibilidade de quem vai 
aplicá-lo, um efetivo mecanismo que resolve as agruras 
de um povo traduzido em pequenas empresas em crise.

Daí essas reflexões. 
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Diz o Professor Cassio Cavalli1 em seu texto: 
“Essas ações judiciais serão propostas por milhões 
de pessoas e empresas, e muitas vezes será uma 
ação judicial para cada obrigação que se pretende 
prorrogar, o que multiplicará acentuadamente os 
números de processos judiciais. Da mesma forma, 
serão milhares de ações de recuperação judicial, com 
as suas milhares ou milhões de ações incidentais, 
que serão ajuizadas. Como consequência, a 
ausência de adoção de regras coordenadas de alívio 
financeiro (a) não assegurará que credores recebam 
pagamentos; (b) fará com que credores tenham que 
gastar recursos para promover a cobrança de seus 
créditos; e (c) sobrecarregará significativamente o 
Poder Judiciário, que poderá levar anos ou décadas 
para normalizar o número de processos”.

A reportagem da jornalista Talita Moreira2, no jornal 
Valor Econômico contribui com dados que revelam que:

“A onda inicial atinge principalmente empresas que 
já vinham em dificuldade, dado o crescimento eco-
nômico pífio nos últimos anos. Porém os indícios da 
crise do coronavírus se fazem notar pela prevalên-
cia de empresas pequenas (94,8%) e do setor de ser-
viços (55,6%) nos pedidos de recuperação judicial”. 

O comércio é o setor que mais concentra micro-
empresa e empresa de pequeno porte, tendo como pri-
mazia o comércio varejista de vestuários e acessórios, 
seguido pelo comércio de produtos alimentícios, de 
acordo com estudos do Sebrae.

O estudo de impacto3 alega que 78% das microem-
presas não têm caixa suficiente para honrar suas obri-
gações por mais de um mês. Por conta disso, 82% delas 
necessitarão de crédito para capital de giro nos próxi-
mos três meses.  A necessidade média de crédito para 
capital de giro das microempresas é de 47% do fatura-
mento e deve ser usado por 87% das microempresas 
para pagamento de salário de funcionários. As despe-
sas com aluguel ocupam lugar de destaque nos usos do 
crédito de capital de giro das microempresas, 61% das 
microempresas pretendem utilizar o crédito de capital 
de giro para esse fim, diferentemente dos demais portes. 

Para lidar com o impacto da crise, entre as princi-
pais medidas a serem adotadas pelas microempresas 
destacam-se a suspensão temporária de contratos 
de trabalho (46%) e a renegociação de aluguéis (46%). 

Além disso, as microempresas são as que 
mais pretendem utilizar capital próprio na 
empresa para lidar com os impactos da crise 
e pretendem buscar financiamento especial-
mente com bancos públicos, além de ajustar 
o fluxo de caixa.

Foram pinçados os referidos dados, de 
fontes sobre o tema, apenas para demons-
trar a importância que o Direito empresarial, 
mais especificamente o instituto de Recupe-
ração de Empresas, assume nesse momento 
em que o instrumento de justiça social per-
passa pela Lei nº 11.101/20054, que regula a 
recuperação judicial, a extrajudicial e a falên-
cia do empresário e da sociedade empresária.

Trata-se de uma lei que ao regular cada 
elo da reestruturação da cadeia empresarial 
irá se revelar como ferramenta de enfren-
tamento, para albergar as mazelas sociais 
advindas da desigualdade gerada pela crise. 
Uma lei que, ao seu tempo, já significou a 
quebra de paradigma da vetusta concor-
data, e que hoje traz, como visto, a preser-
vação da empresa reconhecendo, sobretudo, 
que dela advém fundamental função social. 
Embora negocial e com intervenção mínima 
do Judiciário, trouxe caráter empreendedor 
e é baseada em princípios que proporcionam 
embasamento a uma justa decisão.

Hoje, no entanto, carente de elementos 
que viabilizem a necessidade da recuperação 
de empresas em crises, é necessário para o 
suprimento de seu entendimento a algumas 
recuperações a hermenêutica, que, junto ao 
sistema jurídico vigente, passa a ser a essên-
cia dos princípios que subsidiam a atividade 
empresarial, propiciando a chegada do sub-
sidio recuperador, ao fim da cadeia empresa-
rial em crise, atingindo o emprego. 

O impacto sem dúvida se dá no emprego, 
como verificamos, e não simplesmente no 
binômio empresário-empresa. A microem-
presa e a empresa de pequeno porte são as 
que mais são atingidas com a crise, con-
cluindo-se sem dúvidas que tão só a Lei posta 
não lhes socorre. Impõe-se para essas rees-
truturações um sistema de composição de 
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Quanto ao primeiro, nota-se que a 
escolha de conteúdos e a formatação das 
manchetes é orientada pelo potencial de 
ter grande e rápido alcance, conquistando 
uma quantidade maior de cliques. Portanto, 
compreender o comportamento humano e 
a forma de reação das pessoas, tornou-se 
fundamental para que a notícia tenha “apro-
vação”. Descarta-se assim, por completo, o 
papel de bem informar. Reações como ódio, 
indignação e principalmente a confirmação 
de nossas opiniões é que estão na pauta da 
criação dos conteúdos, já que atraem mais 
a atenção5.

Soma-se a isto a linguagem simples, 
direta e acessível a todas as camadas da 
população6, caracterizadoras destes conteú-
dos, diferentemente de um artigo científico, 
cuja escrita costumeiramente é técnica e 
complexa.

O segundo aspecto reside em entender 
por que o público alvo das notícias falsas as 
propaga sem o mínimo interesse de verificar 
sua veracidade.

Aqui, um dos fatores é a facilidade 
proporcionada pelas novas tecnologias, que 
permitem a difusão instantânea e em larga 
escala de conteúdo (compartilhamentos no 
Facebook, encaminhamento de mensagens 
no WhatsApp, retweets no Twitter, etc.), 
como bem explica Francisco Correio et al, 
em seu artigo7 “A influência do ‘filtro bolha’ 
na difusão de fake news nas mídias sociais: 
reflexões sobre as mudanças nos algoritmos 
do Facebook”.

Outro fator, e talvez o principal, é que 
as mídias sociais acabam por segmentar e 
agrupar as pessoas de acordo com as mes-
mas opiniões, que passam a consumir ape-
nas conteúdos previamente produzidos 
com a intenção de confirmar suas versões 
de mundo. É o que Daniel Kahneman chama 
de viés de confirmação8, quando o receptor 
da mensagem cria uma visão distorcida da 
realidade, acomodando a complexidade pre-
sente em determinado assunto, para adaptá
-la às suas crenças e preferências.

pandemia de fake neWs

oPiNião

e de que forma as pautas são, ou deixam de 
ser, veiculadas, era exclusivamente de jornais, 
sejam físicos – que ano a ano já vinham per-
dendo seu protagonismo – sejam televisivos 
– os mais difundidos entre todas as classes 
da população – sejam virtuais – que muitas 
vezes apenas replicam em meio eletrônico, as 
mesmas notícias oriundas dos outros canais.

Isso muda substancialmente com o cres-
cimento exponencial das redes sociais4, pois 
a informação deixou de ser controlada por 
poucas fontes e passou a ser de todos. Hoje, 
qualquer pessoa pode criar um perfil no 
Twitter e tornar-se um potencial veículo de 
produção e prolação de conteúdo informa-
tivo. Ocorre que a veracidade ou realidade da 
informação ficou relegada a segundo plano.

Assim, torna-se fundamental compreen-
der o porquê da replicação massiva de tais 
notícias, ao contrário de uma informação 
fidedigna que busca desmentir a notícia falsa 
veiculada, recebendo repercussão infinita-
mente menor.

Com efeito, dois aspectos podem ser 
observados. Um primeiro que envolve a esco-
lha/criação dos conteúdos, e um segundo que 
se relaciona com a compreensão do porquê 
essa propagação é excessiva e incontrolável.

 RUy FoNSaTTi JUNioR

Advogado

 CaRLoS HeNRiqUe PoLeTTi PaPi 

Advogado

Não é novidade que hoje as redes sociais são 
as grandes responsáveis pela circulação de 
notícias em geral, desde as mais comezinhas, 

como troca de mensagens entre moradores de um con-
domínio, até sobre o teor de decisões proferidas pelo 
Supremo Tribunal Federal1.

Tamanha a importância assumida por este novo 
meio de comunicação no atual cenário político brasi-
leiro que, segundo o próprio Senado Federal, as redes 
sociais são responsáveis por influenciar no voto de até 
45% da população2.

Historicamente, a obtenção de informação nem 
sempre foi algo tão simples. Na Roma Antiga as notícias 
vinham através da acta diurna, espécie de placa fixada 
em locais públicos, por determinação de Júlio César, 
onde eram expostos os acontecimentos, em especial 
as ações do governo. Até o início da Idade Moderna, 
foram as cartas que cumpriram o papel de transmitir 
as notícias. Já na Veneza do Século XVI, os fatos eram 
reproduzidos a mão em uma folha, a qual era vendida 
ao preço de uma gazeta (moeda de baixo valor), expres-
são que tornou-se popular e identifica muitos perió-
dicos até os dias atuais. Mas foi com Gutenberg3 que 
veio a revolução da imprensa e as notícias passaram a 
se disseminar com mais velocidade, por meio do então 
criado sistema de impressão com tipos móveis.

Já há cerca de uma década, não é errôneo afirmar que 
o controle da informação, assim entendido como quais 
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 aLaN LoPeS de BaRRoS 

Cotista bacharelando em Direito pela FND/UFRJ

A criação do ensino jurídico se inicia no Brasil 
em meados do Século XIX. Foram quatro anos 
desde o início dos debates no parlamento (1823) 

até a criação dos cursos jurídicos das faculdades de 
Direito de Olinda e de São Paulo (1827), atuais Facul-
dade de Direito do Recife/ Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) e Faculdade de Direito da Univer-
sidade de São Paulo (USP). Apesar de muitos defende-
rem que a localização do curso de Direito deveria ser 
o Rio de Janeiro, por ser a Corte, venceram os argu-
mentos da localização estratégica na “construção da 
nação”, dividindo o ensino jurídico para atender ao 
norte, por Recife e, ao sul, por São Paulo. 

Após a Reforma Leôncio de Carvalho, foram autori-
zadas a Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais 
e a Faculdade Livre de Direito, ambas no Rio de Janeiro 
(1891), criadas pela iniciativa de professores liberais e 
conservadores do recém inaugurado regime republi-
cano. Em 1920, a fusão dessas faculdades deu início à 
história da atual Faculdade Nacional de Direito do Rio 
de Janeiro1, que em 1945, pelo Decreto-Lei n° 8.393, 
passou a integrar a Universidade do Brasil, hoje Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

 Kone Prieto Furtunato Cesário 

notas

1 “Sete em cada dez brasileiros usam as redes sociais para se informar. É o que indica 
o Papo Digital, o estudo mais recente da Hello, uma agência de pesquisa de mercado e 
inteligência”. Disponível em: < https://olhardigital.com.br/noticia/pesquisa-aponta-
sete-em-cada-dez-brasileiros-se-informam-pelas-redes-sociais/82274 >.

2 Redes sociais influenciam voto de 45% da população, indica pesquisa do DataSe-
nado. Disponível em: < https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/12/12/
redes-sociais-influenciam-voto-de-45-da-populacao-indica-pesquisa-do-datase-
nado >.

3 Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (1400-1468) foi um inventor, 
gravador e gráfico do Sacro Império Romano-Germânico.

4 Existem cerca de 7,6 bilhões de pessoas no mundo. Desse total, 4 bilhões (53%) 
têm acesso à internet; 3,1 bilhões (42%) são usuários ativos de redes sociais; 2,9 
bilhões (39%) usam as redes sociais pelos seus dispositivos móveis, especialmente 
os smartphones. Disponível em: < https://www.peepi.com.br/blog/estatisticas-re-
des-sociais-2018/ >.

5 “No jornalismo o espetáculo atua de maneira contundente. Sobre esse processo 
Arbex (2001) criou o conceito de ‘showrnalismo’. A constante competição entre 
os veículos de comunicação de massa para dar a notícia fez com que a velocidade 
ganhasse espaço e maior importância na mídia, transformando as notícias em 
espetáculos de curta duração que não propiciam reflexão alguma para o público. 
A rapidez da notícia tem mais relevância do que sua contextualização. A qualidade 
cede à quantidade de informações. Como em uma telenovela, foi criada uma pola-
rização entre bem e mal nos noticiários, que investem na força das imagens para 
manipular a opinião do telespectador conforme lhes convém”.

BARIANI, Bruna; LINHARES, Ronaldo Nunes. Sensacionalismo: em busca da 
catarse e do vínculo social. Disponível: < http://portalintercom.org.br/anais/nacio-
nal2015/resumos/R10-0200-1.pdf >.

6 BESSI, Alessandro; et al. Science vs Conspiracy: Collective Narratives in the Age 
of Misinformation. PLoS ONE 10(2). Disponível em: <  https://journals.plos.org/
plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0118093 >.

7 SASTRE, Angelo; CORREIO, Claudia Silene Pereira de Oliveira; CORREIO, Fran-
cisco Rolfsen Belda. “A influência do ‘filtro bolha’ na difusão de fake news nas 
mídias sociais: reflexões sobre as mudanças nos algoritmos do Facebook”. Revista 
GEMInIS, São Carlos, UFSCar. Disponível em:  https://www.researchgate.net/
profile/Angelo_Sastre/publication/329633711_A_influencia_do_filtro_bolha_
na_difusao_de_Fake_News_nas_midias_sociais_reflexoes_sobre_as_mudan-
cas_nos_algoritmos_do_Facebook/links/5d5589b892851cb74c6f5c0e/A-influen-
cia-do-filtro-bolha-na-difusao-de-Fake-News-nas-midias-sociais-reflexoes-sobre
-as-mudancas-nos-algoritmos-do-Facebook.pdf .

8 KAHNEMAN, Daniel. “Rápido e devagar: duas formas de pensar”. Tradução por 
Cássio de Arantes Leite. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

9 SEGISMUNDO, Wellington Castro; GUIMARÃES, Marta Mencarini. “Fake news: 
uma análise de agências que ajudam a identificar a veracidade de uma notícia”. 
Disponível em:  http://nippromove.hospedagemdesites.ws/anais_simposio/arqui-
vos_up/documentos/artigos/ed694236198ef8de603727410b13e39c.pdf .

10 Sites de verificação e classificação de notícias são ferramentas importantes 
para esse combate, mas para alcançarem efetividade a ponto de se contrapor ao 
maciço volume de noticiais falsas, o receptor precisa ter interesse na verificação 
antes de propagar a notícia, e isso, como vimos, ainda nos é distante.

11 Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Glos-
sário do distanciamento social. Informe ENSP. Disponível em: < https://www.arca.
fiocruz.br/handle/icict/41170 >.

Farhad Manjoo9 alerta que a mente 
humana tende a escolher informações que 
sigam as suas ideologias e rejeitar aquilo 
que é contraditório, ou seja, as pessoas invo-
luntariamente buscam criar um ambiente 
informativo próprio, que confirme aquilo que 
acreditam seja verdade.

Nesse sentido, o conforto de se posicio-
nar nas mídias sociais, agregando amizades 
e participando de debates de acordo com o 
que acreditamos, facilita a nossa forma de 
combater ideias contrárias, confirma posi-
cionamentos convergentes e nos permite 
criar a realidade que queremos, mesmo que 
implique em uma visão de mundo distorcida 
dos fatos. Portanto, somos direcionados a 
criar uma realidade paralela, sendo ela a ver-
são que nos interessa.

Diante de todos esses aspectos, nota-se 
que esse fenômeno não será facilmente supe-
rado, já que ele explora sentimentos intrín-
secos à mente humana, tornando os meca-
nismos de criação e reprodução muito mais 
eficientes que os de enfrentamento10.

Precisamos, portanto, conceber que o 
problema tem múltiplas facetas e comple-
xidades, de forma que seu enfrentamento 
exige muito mais do que simples tentativas 
de penalizações, pois passa por mudança de 
postura pessoal, envolvendo a própria cul-
tura (crenças, hábitos e valores).

Se pudéssemos fazer um paralelo entre 
as fake news e a pandemia da covid-19, poder-
se-ia dizer que, enquanto o distanciamento 
social apresenta-se como uma das ferramen-
tas mais eficazes para combater a prolifera-
ção do coronavírus11, para iniciar o enfrenta-
mento às fake news, as pessoas deveriam se 
aproximar de posicionamentos antagônicos 
aos seus, possibilitando que suas bolhas arti-
ficiais da realidade sejam rompidas, pois, 
somente com um efetivo interesse pela ver-
dadeira informação, filtrada por discussões 
nas quais todos os grupos sociais participem 
de forma harmônica, é que a desinformação 
poderá ser vencida.

oPiNião
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rio da Educação que oferta bolsas de auxílio-moradia/ 
permanência no valor máximo de R$ 900 e/ou algum 
outro auxílio-estudantil de valores ainda menores, 
como auxílio-creche e alimentação.

As mudanças de paradigmas de acesso à Univer-
sidade se refletem na pluralização do perfil do estu-
dante de Direito. A FND acompanhou todas essas 
mudanças e transformou o ambiente acadêmico, de 
lugar que antes parecia inalcançável para essa popu-
lação periférica, pois o curso de Direito mantém  alta 
relação candidato por vaga e elevado prestigio social, 
em algo tangível para esse novo perfil de estudantes 
beneficiados pelas ações afirmativas. As cotas refletem 
a ideia de inclusão social, pois, levando em conta o res-
peito às peculiaridades de cada um, dão condições para 
o acesso de grupos de pessoas que sofreram, e ainda 
sofrem, um histórico processo de discriminação e pre-
conceito. A mais recente política de ação afirmativa, 
do ano de 2017, facilitou o ingresso à FND das pessoas 
com deficiência, dando ao corpo docente o privilégio de 
formar, em um futuro muito breve, bacharéis surdos, 
algo, em princípio, inimaginável para um curso de total 
oralidade como é o Direito. 

Infelizmente, o estimulante e gratificante 
desafio para nós docentes, advindo desse 
novo perfil de discentes do Direito, que é 
acostumado às adversidades e ao trabalho 
árduo desde cedo, não veio acompanhado 
do amparo orçamentário para a manuten-
ção desses alunos nos bancos da Faculdade, 
porque lhes faltam dignas bolsas de estudo, 
compatíveis com o custo de vida no Rio de 
Janeiro, bem como faltam adequações pre-
diais para os alunos deficientes e o mínimo 
cumprimento da Lei que determina assistên-
cia de intérpretes de libras nas aulas.

Desde o início do ensino jurídico no Brasil 
até as contemporâneas instituições de ensino 
superior ocorreram diversas mudanças no 
perfil de quem estudava o Direito. É perceptí-
vel que um ensino voltado para a elite econô-
mica, predominantemente branca, hoje tem 
salas com belos alunos negros, pardos, indíge-
nas e deficientes. Muitas outras transforma-
ções de perfil virão, pois dos desafios enfren-
tados pela primeira mulher que se graduou 
em Direito pela FND, em breve, estaremos 
colando grau de alunos transexuais. 

Então, perguntamos: o Direito, os con-
curso públicos, as bancas de advocacia, a 
OAB estão se preparando para acolher esses 
novos alunos de Direito? 

notas

<?>  NEDER, Gizlene e Gisálio Cerqueira Filho. 
Formação jurídica e história das faculdades de Direito 
em Portugal e no Brasil. Direito em Movimento, Rio de 
Janeiro, 2018.

<?>  Mulheres na Faculdade de Direito do Recife 
nos primeiros cem anos (1827-1927) – arquivoccj/curio-
sidades da UFPE, e Myrthes Gomes de Campos: primeira 
mulher a exercer a advocacia no Brasil (1875-1965) – 
www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/museu/curiosi-
dades/no-bau/myrthes-gomes-campos

<?>  ANAYA, Ricardo Ballestero. Ações afirmativas 
no ensino superior brasileiro: a Lei nº 12.711/2012 e seus 
impactos no perfil dos ingressantes nos cursos de gradu-
ação da Universidade Federal do Rio de Janeiro /

 Rio de Janeiro, 2018 (https://pantheon.ufrj.br/bits-
tream/11422/10000/1/RAnaya.pdf).

 alan lopes de Barros 

Nos tempos das primeiras escolas de 
Direito, o perfil dos estudantes era o dos 
filhos da elite colonial, que tinham o privi-
légio de estudar para serem aprovados nas 
provas de admissão em francês, gramática 
latina, filosofia e moral, retórica e geografia, 
seguindo requisitos da Lei do Império de 11 
de agosto de 1827. Podemos dizer que a pri-
meira transformação no perfil discente do 
Direito começou em 1880, com o ingresso das 
primeiras mulheres: Maria Coelho da Silva 
Sobrinha, Maria Fragoso e Delmira Secun-
dina da Costa, que se formaram em 1888 pela 
atual Faculdade de Direito da UFPE. Todavia, 
a primeira mulher a exercer a advocacia foi 
Myrthes Gomes de Campos, graduada em 
1898 pela atual FND, mas que só conseguiria 
sua licença em 1906, depois de longa batalha 
contra o preconceito.2 

Vê-se que, desde seus tenros anos, a Facul-
dade Nacional de Direito é palco de contribui-
ção para o fortalecimento do pluralismo do 
ensino jurídico no País. Apesar de seu espírito 
democrático, ela continuava com um quadro 
discente majoritariamente desigual em ter-
mos socioeconômicos. O perfil discente real-
mente começou a mudar quando o conselho 
universitário da UFRJ aprovou, em 2010, a 
adoção de ações afirmativas para facilitar 
o ingresso de estudantes de baixa renda e 
oriundos do sistema público de ensino. Ainda 
assim, só em 2012 ocorreu a grande trans-
formação no perfil do aluno de Direito, com 
o advento da Lei nº 12.711/2012, posterior-
mente, alterada pela Lei nº 13.409/2016, rear-
ranjando a reserva de vagas com a inclusão 
das pessoas com deficiência. Assim, o critério 
preponderante na reserva de vagas é a natu-
reza pública do estabelecimento de ensino 
onde o estudante cursou o ensino médio, 
algo que garante 50% das vagas federais. O 
segundo critério é o socioeconômico, pois o 
preenchimento de metade destas reservas 
(25% do total) deve contemplar os estudan-
tes advindos de famílias cuja renda seja igual 
ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita. O 
terceiro critério é o racial, ao dispor que as 

vagas reservadas serão preenchidas por pre-
tos, pardos e indígenas, na proporção repre-
sentativa da população do estado, no caso o 
Rio de Janeiro3. Ao final, essa reserva é repar-
tida para as pessoas deficientes.

A Faculdade Nacional de Direito, sem con-
tar com os ingressantes de 2020, hoje possui 
2.728 alunos com matrículas ativas, dos quais 
1.313 são oriundos das ações afirmativas, ou 
seja, um total de 48,13% do corpo estudantil 
do Direito da UFRJ é composto por alunos 
advindos do ensino público, de baixa renda, 
negros, pardos, indígenas ou deficientes. Vale 
destacar que são 35 alunos deficientes, sendo 
que 11 deles ainda se enquadram em situa-
ção de vulnerabilidade econômica, pois sua 
renda per capita é de meio salário mínimo. 
Nessa situação de fragilidade econômica 
estão outros 164 estudantes de Direito que 
fazem jus ao Programa Nacional de Assistên-
cia Estudantil (PNAES), política do Ministé-

um ensino 
voltado para a 
elite econômica, 
predominantemente 
branca, hoje tem 
salas com belos 
alunos negros, 
pardos, indígenas  
e deficientes”
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culTura da liTigiosidade
Um problema social ou institucional

diReiTo PúBLiCo

 CaRLoS aRaúJo 

Consultor jurídico

Antes de abordar o tema principal desse artigo, 
vale a pena, primeiramente, contextualizar o 
terceiro setor no Brasil. Esse foi um setor da 

sociedade que, desde a sua origem, em tempos ime-
moráveis da nossa história como nação, sempre teve 
forte presença e atuação no País por meio das Santas 
Casas e instituições de ensino religioso e que depois, 
mais à frente, passou por um estruturante entrelaça-
mento com o Estado. Ainda na década de 1930, durante 
o Estado Novo e em decorrência da criação do Conselho 
Nacional de Serviço Social, as entidades filantrópicas 
reconhecidas como de utilidade pública passaram a ter 
direito a subsídios estatais para tocarem suas inciativas. 

As Organizações Sociais (OS, Lei nº 9.637/1998) 
e as Organizações da Sociedade Civil (OSC, Lei nº 
9.790/1999), criadas já em um novo contexto da admi-
nistração pública moderna, permitiram que pessoas 
jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, pudes-
sem atuar para atender necessidades públicas ligadas à 
promoção de serviços sociais, muitas vezes, abrangendo 
atividades para as quais o Estado sozinho, seria inepto. 

Dados da pesquisa “Doação Brasil” realizada pelo 
Instituto para o Desenvolvimento do Investimento 
Social (IDIS) em 2015, mostram que 77% dos entrevista-
dos fizeram alguma doação naquele ano. Ainda segundo 
o IDIS, estima-se que, juntos, os brasileiros tenham 
doado em 2015 o montante de R$ 13,7 bilhões, o equiva-
lente a 0,23% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. À 
guisa de comparação, esse percentual é três vezes maior 
no Reino Unido (0,73% do PIB) e sete vezes maior nos 
Estados Unidos (1,67% do PIB).

De acordo com o Mapa das Organizações 
da Sociedade Civil, todos os 5.570 municípios 
brasileiros possuem, ao menos, uma OSC. 
Isso sem mencionar que é cada vez maior o 
interesse de empresas em investir no social. 
Para 2020, o Instituto de Cidadania Empre-
sarial (ICE) estimou em R$ 50 milhões o 
valor disponível para a área social destinados 
pelo Investimento Social Privado (ISP), a sua 
grande maioria a ser investida em projetos 
de impacto social, especialmente, educação.

Levantamento realizado pelo Censo do 
Grupo de Institutos Fundações e Empresas 
(GIFE), aponta que 81% da receita do inves-
timento social privado são destinadas à edu-
cação. O desenvolvimento comunitário fica 
com 52%, cultura e artes 50% e geração de 
trabalho e renda 44% desse percentual.

Reconhecidamente, o Marco Regula-
tório das Organizações da Sociedade Civil 
(MROSC, Lei nº 13.019/2014) é considerado 
uma importante aperfeiçoamento legislativo 
e institucional relacionado às organizações 
da sociedade civil e suas relações de parceria 
com o Estado nacional. 

Já com o advento da covid-19, a filantro-
pia e a responsabilidade social mobilizaram 
volumes inéditos de recursos. Tanto por 
parte de empresas quanto de pessoas físi-
cas, captou-se a impressionante cifra de R$ 
3,24 bilhões, valor subdimensionado, avaliam 

entendidos, em razão de muitos filantropos 
não divulgarem suas iniciativas pessoais e de 
serem computados, nesse montante, apenas 
os valores anunciados publicamente pelos 
doadores e checados pela Associação Brasi-
leira de Captadores de Recursos (ABCR).

lGpd – Em maio de 2018, entrou em 
vigor na União Europeia a General Data Pro-
tection Regulation (GDPR), importante marco 
da mudança na forma como até então se tra-
tavam os dados pessoais de usuários. Como 
essa legislação teve aplicabilidade extrater-
ritorial desde sua entrada em vigor, muitas 
empresas brasileiras que realizam negócios 
na Europa já tiveram que se adequar a essa 
nova realidade.

O Brasil por sua vez, frente ao significa-
tivo crescimento da produção de dados e os 
repetidos episódios de vazamentos, precisou 
responder às muitas demandas da sociedade 
e expectativas da comunidade de negócios 
internacionais, buscando aprimorar sua 
legislação. Assim, na esteira da Marco Civil 
da Internet (Lei nº 12.965/2014) e dos avanços 
que essa legislação especifica inegavelmente 

trouxe para nossa sociedade no tocante à proteção de 
dados e uso de informações pessoais, foi promulgada, 
em agosto de 2018, a Lei nº 13.709, denominada Lei 
Geral de Proteção de Dados do Brasil (LGPD). A regu-
lamentação da matéria da proteção do uso de dados 
pessoais pretendeu garantir que qualquer cidadão 
brasileiro possa ter controle sobre como, onde, e por 
quem, os seus dados estão sendo utilizados. De fato, o 
racional na elaboração da LGPD, foi permitir que essa 
considerável massa de informações que cada cidadão 
brasileiro possui, acumula e carrega, do momento do 
seu nascimento até sua última hora, passe a necessi-
tar, salvo poucas exceções, de um consentimento pré-
vio para sua cessão, compartilhamento e tratamento, 
especialmente num país como o nosso, no qual se cos-
tuma pedir a identificação do CPF e número do tele-
fone do cada consumidor, na prática do ato de compra 
mais comezinho.

Assim, a LGPD buscou regrar o tratamento de 
dados pessoais, inclusive através de meios digitais, 
seja por pessoa natural ou jurídica de direito público 
ou privado, com o objetivo de proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, 
visando com isso garantir a privacidade dos dados 
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zações Sociais. Aqui cabe esclarecer que, não 
só a elas, mas, por agora, é delas de que trata 
este artigo. 

De começo, os dados decorrentes das ati-
vidades das entidades do terceiro setor pre-
cisarão ser mantidos e organizados de forma 
clara e disponível e, por dados, entenda-se 
todos as informações captadas por e em 
razão de suas atividades como organização 
social, vale dizer, contratos, doações, servi-
ços, informações financeiras, cadastrado de 
fornecedores, dados dos apoiados e apoiado-
res, informações contidas nos sites e outras 
mídias institucionais de divulgação das 
ações de captação de recursos, entre outros. 
Nesse levantamento de informações cabe 
avaliar, detidamente, quais situações apre-
sentam inconsistências diante da LGPD e 
quais devem ser corrigidas para a garantia 
de que a lei seja cumprida, na integralidade 
de suas áreas de atuação e demanda.

Será necessária também a adoção de polí-
ticas institucionais pelas OSC, tanto internas 
quanto externas e que, na sua origem, não só 
garantam que aquela organização observa a 
LGPD, como também, exige dos seus eventu-
ais parceiros e colaboradores a igual obser-
vância no cumprimento da lei, visando, assim, 
preservar a integralidade e confidencialidade 
dos dados cambiados entre instituições.

Outro esforço será sensibilizar as equipes 
internas sobre o uso adequado de dados, com 
a implementação de políticas institucionais 
sobre coleta, armazenamento, tratamento e 
compartilhamento dos dados, que garantam 
sigilo, privacidade e ética, reduzindo assim 
o risco da exposição e vazamento da base 
de dados da organização. É nesse contexto 
que a lei cria a figura denominada de Encar-
regado. Pela LGPD, todas as organizações 
devem estabelecer um Comitê de Segurança 
da Informação, responsável por analisar os 
procedimentos internos e que deverá contar 
com um profissional exclusivo para a prote-
ção dos dados. Esse profissional será o res-
ponsável na instituição, pelo cumprimento 
do que dispõe a lei. 

pessoais e permitir um maior controle sobre eles, atra-
vés da criação de regras claras sobre os processos de 
coleta, armazenamento e compartilhamento dessas 
informações. Entre os principais pontos da LGPD, vale 
destacar sua aplicabilidade a todos os setores da eco-
nomia, a necessidade de consentimento do usuário 
para a coleta de suas informações pessoais, os efeitos 
extraterritoriais, e a possibilidade do titular dos dados 
poder retificar, cancelar ou, ainda, solicitar a exclusão 
de seus dados de uma determinada base de coleta de 
informação. 

Vista sobre a ótica da territorialidade ainda, a 
LGPD pretendeu regular toda e qualquer operação de 
tratamento de dados, independente de quem a realiza 
e o meio pelo qual se coleta os dados, bem como ainda, 
o país no qual a pessoa esteja. Nesse aspecto em parti-
cular, a LGPD segue a GDPR europeia, alargando sig-
nificativamente o conceito e aplicabilidade do limite 
territorial.

prorrogação da entrada em vigor – Desde a sua 
promulgação, porém, a LGPD já teve sua vigência 
alterada mais de uma vez. Seu texto original estabe-
lecia, em seu art. 65, sua entrada parcial em vigor no 
dia 28/12/2018, quanto à Autoridade Nacional de Pro-
teção de Dados (ANPD) e, 24 meses após a data de sua 
publicação, quanto aos seus demais artigos e disposi-
ções. Passados quase dois anos da promulgação da lei, 
a ANPD ainda não saiu do papel.

No dia 12/6 foi publicada no Diário Oficial da União 
a Lei nº 14.010/2020, que institui o regime jurídico 
emergencial para o período de pandemia da covid-19 
e ampliou o período de vacatio legis da LGPD, estabe-
lecendo que as sanções administrativas e multas refe-
rentes aquela legislação passem a vigorar a partir de 
1/8/2021. Ainda mais recentemente, em 29/6, o Presi-
dente do Senado Federal prorrogou por mais 60 dias 
a Medida Provisória nº 959/2020, publicada original-
mente em 29/4/2020 e que adiou a entrada em vigor da 
LGPD de agosto de 2020 para maio de 2021.

Aumenta sobremodo a insegurança jurídico sobre 
o tema a eventual hipótese da MP 959/2020 ser rejei-
tada pelo Congresso, ou ainda, perder a sua validade 
pela sua não apreciação, prevalecendo então o começo 
da vigência da LGPD para 14/8/2020, como estabele-
cido inicialmente pela Lei nº 13.853/2019, responsável 
pela criação da ANPD. Quanto às sanções da LGPD, 
essas passam a valer em agosto de 2021.

Quanto às multas, a nova lei prevê sanções que 
variam, de advertência e multa, até mesmo a proibi-
ção total ou parcial de atividades relacionadas ao tra-
tamento de dados. As multas podem variar de 2% do 
faturamento do ano anterior até a R$ 50 milhões, pas-
sando por penalidades diárias.

Outros aspectos a serem considerados pelas OSC 
na adequação aos ditames da nova lei são os de garan-
tir o consentimento e a transparência aos titulares 
dos dados em todas as etapas do projeto para os quais 
os dados foram coletados e a publicidade de dados e 
resultados, sinalizando assim, pela maior transparên-
cia possível.

dados sensíveis – Aqui, abro um parênteses 
para destacar esse aspecto da LGPD. A lei não cuida 
somente dos dados pessoais, mas, em especial, prioriza 
o tratamento da informação qualificada como “sensí-
vel” e que, consequentemente, está sujeita a maior pri-
vacidade no seu uso e a maior atenção no seu trato por 
parte das instituições que a coletam. O art. 5º da LGPD, 
que regula a matéria naquele diploma legal, define em 
seu inciso II que, dado sensível é o “dado pessoal sobre 
origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião 
política, filiação a sindicato ou a organização de caráter 
religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde 
ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 
vinculado a uma pessoa natural”.

Para as entidades e projetos do terceiro setor que 
tenham suas atividades abrangidas pelo amplo expecto 
do inciso II do art. 5º da LGPD, as atenções dispensadas 
ao tratamento de dados pessoais envolvidos na base de 
um projeto social devem ser redobradas, e se tornam 
fundamentais nas suas distintas fases de elaboração e 
desenvolvimento. O tema dos dados pessoais também 
é tratado nos artigos 11º, 12º e 13º da LGPD.

Outro ponto de igual atenção para as instituições é 
o tratamento, igualmente cuidadoso, que deve ser con-
ferido aos dados coletados no que se referem a crian-
ças e adolescentes.

Finalmente, quanto aos dados assim definidos pela 
lei como “anonimizados”, qual seja, aqueles dados pes-
soais ou sensíveis que foram tratado para que suas 
informações não possam ser vinculadas ao seu titular 
original, o texto da LGPD assenta que, um dado ano-
nimizado “perde a possibilidade de associação, direta 
ou indireta, a um indivíduo”. Portanto, a LGPD não se 
aplica a dados que foram tratados de forma a garan-

Efeitos da pandemia à parte, esse repetido 
postergar da vigência da matéria legal tende 
a sinalizar um claro despreparo da sociedade 
civil como um todo, para a recepção da novel 
legislação de dados e demostra, de maneira 
inequívoca, a tentativa deliberada de pos-
tergar-se o início dessa nova realidade e de 
seus consequentes e necessários efeitos no 
cotidiano de todos os brasileiros. Ocorre que, 
adiar o prazo para que a LGPD entre em vigor, 
não é solução para as questões sobre as quais 
sua matéria busca regramento. Ao contrário, 
representa um potencial risco de retrocesso 
regulatório para as instituições, empresas 
e, por óbvio, os membros da sociedade civil 
a quem a lei se destina na defesa de seus 
interesses.

lGpd e terceiro setor – Inegavelmente, 
a proximidade da entrada em vigor da LGPD 
e seus efeitos na composição do conjunto de 
regramentos legais do País indica a necessi-
dade de redobrada atenção dos setores aos 
quais a lei se destina, no sentido de adequa-
ção de suas atividades regulares a ela. Entre 
esses setores estão as OSC. Em linhas gerais 
e para reflexão, são esses a seguir os pontos 
de atenção da LGPD no que tange às Organi-
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tir que seus titulares permaneçam anônimos. Sendo 
assim, dados anonimizados podem ser compartilhados 
por instituições e empresas.

conclusão – Adiar a entrada em vigor da LGPD 
não é a solução. Pelo contrário, representa um atraso 
que coloca o Brasil em desvantagem competitiva e 
comercial frente à outras economias e países, que já se 
diferenciaram pela adoção de regras legais semelhan-
tes e que, certamente, preferem fazer negócios ou, no 
caso do terceiro setor, apoiar projetos e instituições, 
que tenham suas atuações e inciativas escoradas por 
regras jurídicas claras e bem definidas de coleta e tra-
tamento de dados, que respeitam e preservam a indivi-
dualidade do cidadão.

Muitos dos que advogam a postergação da lei ale-
gam que, quando da sua entrada em vigor, essa ainda 
encontraria empresas e instituições sem as condições 
de se adequar a sua aplicação, muitas à mercê de um 
cenário de terra arrasada pela covid-19, o que faria 
das penalidades pelo descumprimento da LGPD que 
potencialmente viriam, uma nova fonte arrecadadora 
para os cofres do Governo Federal e, em consequência, 
desvirtuando o objetivo principal a qual a lei se destina 
na essência.

Acredito que a adoção da LGPD, ainda que tardia, 
será salutar para o Brasil, uma vez que não podemos 
nos dar ao luxo de ignorar essa evolução da legislação 
ou, pior, permitir incorporá-la ao rol de tantas outras 
leis que, neste país, infelizmente, ficaram famosas por 
“não pegarem”.

Um longo caminho ainda se tem pela frente, com 
muitas perguntas em suspenso e etapas a serem supe-
radas. Quando será efetivamente criada a ANPD? 
Quem comporá seus quadros técnicos? Que regra-
mentos adotará? Quais critérios de penalidade serão 
observados em uma lei que não diferencia uma grande 
montadora de veículos ou uma poderosa instituição 
bancária, de uma pequena academia de ginástica de 
bairro, para efeito de aplicação de multas, salvo, claro, 
quanto aos valores percentuais incidentes sobre o 
faturamento. As multas terão caráter educativo em 
um primeiro momento ou já incorporarão um forte 
viés punitivo àqueles que descumprirem a legislação, 
fruto de um prolongado vacatio legis? Isso, claro, sem 
mencionar as posteriores interpretações da lei, advin-
das de decisões judiciais que analisarão, no momento 
em que provocadas, as eventuais inconstitucionalida-

des ou improcedências das medidas tomadas 
com base na LGPD.

Sob a ótica do terceiro setor, ainda que 
demande um esforço inicial de adequação, 
acredito que a LGPD será uma oportunidade 
para uma bem vinda profissionalização e 
modernização na coleta, tratamento e com-
partilhamento do grande número de dados 
e informações que compõem seu enorme e 
abrangente cabedal de iniciativas associati-
vas e seus projetos de relevância social. Para 
um setor que tem boa parte de seu finan-
ciamento avindo de doações privadas, ine-
gavelmente, é um diferencial competitivo e 
de atração de investimentos para seus inte-
grantes estar alinhado com o sistema legisla-
tivo brasileiro, LGPD inclusive.   

As OSC poderão qualificar ainda mais 
suas práticas ao se adequarem à LGPD e, 
dessa forma, potencialmente, ampliar seu 
universo de captação de recursos e apoios, 
não só no Brasil, mas fora dele, principal-
mente em países e mercados nos quais legis-
lações semelhantes já se transformaram em 
realidade. 

Ademais, o respeito com a proteção de 
dados pessoais é um diferencial competi-
tivo que, cada vez mais, a sociedade em geral 
tende a priorizar na sua busca por parceiros 
e definições de negócios, e na área de atuação 
social não é diferente.

Levando-se em conta o que foi obser-
vado, a LGPD traz elementos essenciais para 
a proteção das informações de dados pesso-
ais de empregados, colaboradores, empre-
sas, consumidores e terceiros e, como legis-
lação de tratamento de dados, tem potencial 
de colocar o Brasil em um novo patamar 
de modernidade regulatória. Sua adoção, 
apoiada em tecnologia e embalada em uma 
bem vinda renovação da cultura nacional 
de coleta e tratamento de dados pessoais, 
pode determinar, em grande medida, nossa 
entrada em uma nova era de proteção dos 
direitos do cidadão, com base em princípios 
e fundamentos que já deveriam estar vigo-
rando de longa data.
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