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6 editorial

 tiaGo SalleS  

Editor-Executivo

Por atuar cotidianamente contra as arbitrarie-
dades, injustiças e abusos, desde os mais banais 
aos mais graves, o advogado é um dos pilares do 

Estado Democrático de Direito. Não é por acaso que a 
escalada autoritária ora em curso no Brasil tenha dentre 
seus alvos justamente o livre exercício da advocacia. 

Com frequência cada vez maior – o que é lamentá-
vel e desconcertante – algumas autoridades públicas 
têm provocado, por meio da defesa expressa de ilega-
lidades, o fortalecimento de uma narrativa ambígua, 
que cria propositada confusão entre as atividades dos 
advogados e aquelas dos seus clientes. O que ocorre 
com o aparente propósito de criminalizar a advocacia.

É o que vemos, por exemplo, no uso de grampos tele-
fônicos em escritórios jurídicos; na expedição de man-
dados ilegais de busca e apreensão em firmas de advo-
cacia; e no monitoramento das conversas sigilosas entre 
advogados e clientes. Da mesma forma, na validação de 
provas ilícitas; nas conduções coercitivas para promover 
a exposição midiática de investigados e testemunhas; e 
nas prisões temporárias para fins de interrogatório, prá-
tica questionável, que não encontra qualquer respaldo 
na Constituição Federal ou nas leis do País. Assim como 
na invenção de regras arbitrárias, como critérios subje-
tivos para considerar próprios ou impróprios os trajes 
das advogadas, ou a proibição do uso de celulares pelos 
defensores em estabelecimentos penais.

O momento exige coragem. Por sorte, como apre-
goou o brilhante criminalista Sobral Pinto, a “advoca-
cia não é profissão para covardes”. Afirmação irrefutá-
vel, sobretudo quando consideramos que fazem parte 
da história da advocacia brasileira nomes à altura de 
Rui Barbosa, que tanta galhardia demonstrou em sua 
luta contra a escravidão e em defesa do voto feminino; 

“a advOcacia nãO é 
prOfissãO dE cOvardEs”

Luís Gama, filho de escravos, que tornou-se o patrono 
da Abolição no Brasil; e Myrthes Gomes de Campos, 
que enfrentou o machismo e a misoginia para se tornar 
a primeira advogada brasileira. 

Nomes como o do próprio Sobral Pinto, ferrenho 
defensor dos direitos humanos, que enfrentou o Estado 
Novo e o Regime Militar; e de tantos outros que, como 
ele, tiveram a coragem de se contrapor a ditaduras 
para defender presos políticos, a exemplo de Evandro 
Lins e Silva, Heleno Fragoso, Sepúlveda Pertence, José 
Carlos Dias e Marcello Alencar; além de Raymundo 
Faoro, presidente da OAB na luta pela Anistia e pela 
retomada da democracia. 

Que a vida e a obra desses grandes juristas brasilei-
ros sirvam de inspiração para as presentes gerações de 
advogados. A Revista Justiça & Cidadania está ombreada 
aos advogados e às suas entidades de classe na defesa das 
prerrogativas da advocacia e das garantias previstas na 
Constituição Federal. Pois sem advogado não há liber-
dade, não há Direito, não há Justiça e nem cidadania. 

Do vizinho Uruguai, vem em nosso auxílio a voz de 
outro grande jurista, Eduardo Juan Couture, a nos ins-
pirar nessa lida: “Teu dever é lutar pelo Direito; porém, 
quando encontrares o Direito em conflito com a Jus-
tiça, luta pela Justiça”.
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 “O únicO partidO dO  
 MinistériO públicO é a  
 cOnstituiçãO”
  Procurador-Geral da República, augusto aras, defende  
  o papel contramajoritário do Ministério Público

 da redação

Em entrevista à Revista Justiça & Cidadania, 
o Procurador-Geral da República Antônio 
Augusto Brandão de Aras fez o balanço de um 

ano à frente da PGR e analisou a evolução do papel 
do MP desde a Constituição de 1988. Membro do 
Ministério Público Federal desde 1987, ele não se 
furtou a responder perguntas sobre temas espinho-
sos, como os impasses entre a PGR e a força-tarefa 
da operação Lava Jato, a eventual responsabilização 

revista justiça & cidadania – o senhor completa 
em setembro um ano à frente da Procuradoria geral 
da república. Qual é o balanço que faz da atuação do 
órgão nesse período?
augusto aras – Na área criminal, reafirmamos o 
compromisso do Ministério Público com o combate 
à corrupção e à criminalidade organizada. Oferece-
mos 26 denúncias ao Superior Tribunal de Justiça e 
ao Supremo Tribunal Federal (STF), envolvendo 92 
pessoas. Dos investigados, 27 tiveram prisão provisó-
ria decretada a pedido da PGR, e 21 foram afastados de 
seus cargos. Assinamos também 19 acordos de colabo-
ração premiada, com multas bilionárias.

Na área constitucional, ajuizamos 64 ações 
diretas de inconstitucionalidade no STF, muitas 
delas questionando benesses garantidas irregular-
mente a agentes públicos e ex-ocupantes de car-
gos eletivos, como as pensões de ex-governadores. 
Reduzimos em 60% o acervo de processos de natureza 
penal, constitucional e eleitoral, dando andamento a 
feitos que herdamos de gestões anteriores e mantendo 
em dia a análise do que nos chegou ao longo do último 
ano. Fizemos parcerias com ministérios, como o da 
Infraestrutura, para que o MP funcione como agente 
indutor do desenvolvimento socioeconômico do Brasil, 
fomentando a atuação preventiva da instituição para 
acompanhar a execução de grandes licitações e contra-
tos, diminuindo o risco de paralisações de serviços.
 
jc – Quais projetos ainda pretende implementar 
durante sua gestão?
aa – Pretendo fortalecer mais ainda o combate à cor-
rupção e formar quadros mais especializados em temas 
econômicos relevantes para o desenvolvimento socioe-
conômico brasileiro. Também pretendo contribuir para 
que a democracia aumente e melhore seu grau de par-
ticipação popular por meio de diversos mecanismos de 
acesso do cidadão ao próprio Ministério Público como 
um todo, como ouvidorias, Câmaras de Coordenação e 
Revisão, serviço de atendimento ao cidadão.

E, mais que tudo, seja no plano externo, seja no interno, 
pretendo promover a transparência e a publicidade dos 
atos, para que a instituição possa ser escrutinada por todo 
o povo brasileiro e, com isso, inclusive, possa ser melhor 
fiscalizada, seja para que o serviço se realize de forma efi-
ciente, seja para que se realize com observância aos direi-
tos e garantias fundamentais de toda a sociedade.

Processos de 
legitimação material 
que passem por 
sistemas eleitorais 
típicos do executivo 
e do Legislativo 
são incompatíveis 
com instituições 
contramajoritárias”

jc – como o senhor avalia o modelo cons-
titucional do ministério Público no Brasil? 
como ele poderia ser aperfeiçoado?
aa – Entendo que o MP, assim como a magis-
tratura, são instituições contramajoritárias, 
são instituições que encontram sua legitimi-
dade material no dever de cumprir a Consti-
tuição e as leis do País. Dessa forma, proces-
sos de legitimação material que passem por 
sistemas eleitorais típicos do Executivo e do 
Legislativo são incompatíveis com essas ins-
tituições contramajoritárias, especialmente 
porque atraem para o interior dessas ins-
tituições os vícios que assolam as eleições 
em geral. O Ministério Público precisa ter 
a sua compreensão, como órgão autônomo, 
que, ao lado da magistratura, atua com o 
dever de cumprir a Constituição e as leis 
do País, sem se deixar influenciar por esco-
lhas pessoais de seus membros e da pró-
pria instituição, por qualquer pensamento 
político-partidário. O único partido do 
Ministério Público é a Constituição Federal. 

por excessos de promotores e procuradores 
de justiça, bem como a questão da liber-
dade de expressão dos membros do Par-
quet. O Procurador-Geral defendeu ainda o 
modelo definido para a instituição no texto 
constitucional que, em tese, coloca o MP 
acima das oscilações da conjuntura política 
e impede a contaminação pelos “vícios” do 
Executivo e do Legislativo. 
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jc – o ministério Público ganhou muito poder  
na constituição de 1988. soube usá-lo de maneira 
ponderada?
aa – O Ministério Público, como guardião do regime 
democrático, por meio do cumprimento da ordem 
jurídica, tem na Constituição o seu caminho do meio, 
o seu equilíbrio, a sua ponderação. Nesses 32 anos da 
Constituição, a instituição tem passado por momen-
tos de ponderação e momentos de excessos, que vão 
sendo corrigidos ora no plano interno, por meio de 
seus quadros superiores, ora no plano externo pela 
atuação do Poder Judiciário. Para o Ministério Público 
que promove justiça, existe o aplicador do direito que 
é o Judiciário, que distribui justiça. O sistema de freios 
e contrapesos tende a corrigir eventuais excessos de 
quaisquer das duas magistraturas.

 
jc – os recentes impasses entre a Pgr e a operação 
Lava jato de alguma forma revelam falta de unidade 
no corpo do ministério Público federal?
aa – O Ministério Público não precisa ser constituído 
em corpo, e, sim, preservar a sua unidade, que passa 
pela Lei Complementar nº 75/1993, a qual estipula sua 
estrutura, sua organização e seu funcionamento. Uni-
dade não se confunde com corporativismo. Corporati-
vismo é sempre algo endógeno, que encontra um fim 
em si mesmo. O Ministério Público não pode encontrar 
um fim em si mesmo, para seus membros, mas, sim, 
um fim para servir ao interesse público, à sociedade e 
ao Estado brasileiro. Quando o Ministério Público age 
do ponto de vista da unidade institucional, nos termos 
da Lei Complementar, ele mantém coerência, coesão e 
constrói uma unidade que assegura, acima de tudo, a 
segurança jurídica, que é um atributo do nosso Estado 
Democrático de Direito.

 
jc – o mP tem atuado com o rigor necessário para, 
internamente, melhorar o seu sistema de cobrança 
de responsabilidades? o que poderia ser feito para 
aprimorar o trabalho das corregedorias e do con-
selho nacional do ministério Público (cnmP)? 
aa – No plano da autocontenção institucional, nossa 
gestão tem buscado fortalecer a Corregedoria-Geral 
do Ministério Público Federal em todas as suas atua-
ções, buscando trabalhar juntamente com a Correge-
doria Nacional do Ministério Público, assim também 
com todas as corregedorias nos estados, pois sabemos 

jc – acredita que a introdução no orde-
namento de institutos jurídicos que deem 
mais poder aos membros do mP, a exem-
plo da plea bargaining, poderia causar 
incômodo aos membros do Poder judi-
ciário? acha que os juízes teriam dificul-
dades para abrir mão do controle jurisdi-
cional que hoje têm, por exemplo, sobre 
as provas utilizadas para embasar acor-
dos ou os critérios para fixação de penas? 
aa – É preciso que nós vejamos as duas 
magistraturas, como reconhecido pela 
Suprema Corte brasileira, como integran-
tes do mesmo Sistema de Justiça. Elas se 
completam perante o sistema acusatório 
constitucional brasileiro. Nesta integração 
institucional, o Ministério Público promove 
a persecutio criminis e o Judiciário decide. 
Isso funciona como mecanismos de freios 
e contrapesos para que o MP, ao mesmo 
tempo, exerça um controle policial externo 
das investigações criminais e, em um plano 
interno, endoprocessual, promova o controle 
da legalidade – inclusive, movendo recursos 
contra eventuais decisões judiciais, sempre 
lembrando que o juiz decide acerca da lega-
lidade ou ilegalidade.

O MP dispõe dos recursos dentro dos 
limites constitucionais para buscar aquilo 
que entende ser justo, legítimo, válido e legal. 
Nosso sistema não se exaure em uma única 
instituição, precisamos dessa integração para 
que o sistema da Justiça brasileira se realize. 

jc – na sua opinião, os membros do minis-
tério Público têm o direito de se expressar 
livremente por meio da imprensa e das 
redes sociais, inclusive a respeito das suas 
posições políticas individuais?
aa – Os membros do Ministério Público têm 
direito à liberdade de expressão no exercício 
das suas funções e nos limites da lei postos 
para suas próprias funções. Como cidadãos, 
devem ter o gozo de sua liberdade de expres-
são sem desprezar a ideia de que, mesmo 
como cidadãos, não deixam de ser membros 
da instituição – visto que, mesmo como cida-

que é preciso não somente que o sistema de 
freios e contrapesos funcione externamente, 
entre Poderes e órgãos autônomos, mas tam-
bém no plano interno.

Nós temos um fenômeno novo: com o 
pacote anticrime, o Ministério Público brasi-
leiro passa a ter um protagonismo especial 
por meio de institutos ditos despenalizado-
res, a exemplo do acordo de não persecução 
penal, do acordo de não persecução cível, 
acordos de leniência, acordos de colaboração 
premiada. Isso tudo vai impor ao MP brasi-
leiro como um todo o fortalecimento urgente 
de suas corregedorias, porque, com isso, o 
Ministério Público assume uma parte signifi-
cativa das funções do Poder Judiciário no que 
toca à solução de conflitos de forma preven-
tiva, de forma extraprocessual. Nós temos 
que evitar que as vantagens desses institutos 
atraiam também os vícios que a atuação sem 
controle possa ocasionar. É hora de fortalecer 
as nossas corregedorias para que o empode-
ramento advindo do pacote anticrime não 
atraia também vícios que possam enodoar, 
macular a importância desses institutos.

dãos, quando cometem algum ilícito, também sofrem 
processos administrativos, pela qualidade de agentes 
públicos que ostentam.

Dessa forma, é preciso que o membro do MP não 
se esqueça de que tem o dever de zelo institucional, 
tem o dever de urbanidade não só no exercício de sua 
função, mas também pela sua postura e compostura, 
devendo agir com decoro na vida pública e privada. 
A separação entre a atuação do membro do Ministé-
rio Público na esfera pública e privada se restringe ao 
ambiente mais íntimo possível, tendo em vista que é 
impossível separar o indivíduo do agente público que 
está investido da autoridade que o Estado lhe confere. 
 
jc – como o senhor avalia a cobertura da imprensa 
sobre a atuação do mP?
aa – Avalio que existe a boa imprensa e os bons jor-
nalistas e existem alguns profissionais que não se 
comportam nessa linha. Sou daqueles que defendem 
de forma muito segura a liberdade de expressão, mas 
também não posso admitir os abusos, os excessos do 
exercício da liberdade de profissão, a dar margem a 
narrativas que subvertam os fatos e as suas fontes. O 
bom jornalismo respeita fonte e fato. O mau jornalismo 
deforma a sociedade contribuindo para propagandas 
muitas vezes de guerra, muitas vezes com a dissemi-
nação de discurso de ódio, de intolerância. É preciso 
valorizar o bom jornalismo, que informa, que forma, 
que transmite conhecimento.
 
jc – embora o mP tenha corajosamente liderado as 
maiores ações e medidas de combate à corrupção e 
ao crime organizado, seu poder de paralisar qualquer 
obra pública ou privada, questionar leis, decretos e 
normas de toda espécie é apontado como excessivo 
por alguns juristas. o que o senhor poderia comentar 
a respeito?
aa – Na nossa gestão, nós adotamos como um dos 
mais importantes vetores a atuação preventiva do 
Ministério Público, especialmente no que toca a gran-
des contratos de obras e serviços, públicos e privados, 
para que, atuando com todos os players, façamos um 
trabalho técnico, prévio, com as Câmaras de Coorde-
nação e Revisão, e, dessa forma, não contribuamos para 
travar a economia, interrompendo contratos.

A atuação preventiva não importa em uma renún-
cia do MP de fiscalizar esses mesmos processos lici-

CaPa

É preciso que nós 
vejamos as duas 
magistraturas, 
como reconhecido 
pela suprema corte 
brasileira, como 
integrantes do 
mesmo sistema de 
justiça”
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tatórios e de contratação. O Ministério 
Público atuará em todo o curso de execu-
ção do contrato, e, se ao final, ainda assim, 
restar alguma ilicitude, caberá à Instituição  
exercer o seu dever de processar criminal-
mente ou por improbidade os eventuais 
responsáveis por atos ilícitos. Nossa posi-
ção é a que venho defendendo há um ano: 
um Ministério Público qualificado tecnica-
mente, que aja preventivamente, ganhando 
a confiança da sociedade, especialmente dos 
setores econômicos, que contribua para a 
segurança jurídica, a redução do Custo Bra-
sil, para a maior atratividade de recursos 
nacionais e estrangeiros.
 

pretensão. Uma vez superada a fase posta 
até aqui, de coordenação de ações de todo o 
Ministério Público brasileiro e interlocução 
com órgãos de saúde, o Gabinete já estuda 
câmaras de conciliação que possam atuar em 
todo o País para conciliar interesses distintos 
envolvendo questões trazidas pela covid-19. 
Essa medida está sendo estudada juntamente 
com a magistratura. A Bahia é pioneira com a 
câmara de conciliação em questões de saúde, 
com o desembargador Mário Albiani Júnior, 
que tem tido muito sucesso.
 
jc – Hoje no judiciário há plenários virtu-
ais, sessões por videoconferência, uso da 
inteligência artificial e de várias outras 
ferramentas tecnológicas. o mP também 
teve que se adaptar rapidamente a essa 
nova realidade. como o senhor enxerga 
o uso dessas ferramentas? Vê riscos ao 
devido processo legal ou às garantias fun-
damentais dos cidadãos?
aa – Vejo com muito otimismo todo pro-
cesso de desenvolvimento tecnológico em 

jc – o instituto da delação premiada surgiu com a 
promessa de ser um poderoso instrumento no com-
bate à corrupção. deu certo? o que pode ser feito para 
aperfeiçoar o instrumento?
aa – Ainda estamos em um tempo de aprendizado 
do instituto da colaboração premiada. Ainda esta-
mos à mercê de desenvolver sistemas de fiscalização 
e controle interno para que as colaborações operem 
em um plano de transparência, de plena legalidade, 
e para que não haja abusos dos delatores e mesmo 
dos membros do Ministério Público. Estamos desen-
volvendo sistemas e estudos acadêmicos, dentro do 
próprio MP, exatamente para que os colaboradores, 
quando assim se determinarem, possam ter a con-
fiança de que a sua delação será tomada de forma 
legal, sem consequências lesivas para o próprio 
delator e, também, que os terceiros delatados não 
venham a ser vítimas de vendetas particulares ou 
mesmo de extorsões de delatores, como temos notí-
cia de ocorrência. E ainda proteger nossos membros 
de acusações de abuso de autoridade ou outro fato 
semelhante. 

Os institutos da colaboração premiada, da leni-
ência e mesmo dos acordos de não persecução penal 
ainda fazem parte de nosso aprendizado, a tal ponto 
que coube a mim, como procurador-geral, assinar o 
primeiro acordo de não persecução penal com o Minis-
tro Onyx Lorenzoni após a edição do pacote anticrime.

Nós temos a Escola Superior do Ministério Público 
da União, com nosso diretor, Paulo Gustavo Gonet 
Branco, e o diretor adjunto, Manoel Jorge, e toda a 
equipe de professores e colegas estudando, propi-
ciando meios de buscar segurança jurídica na realiza-
ção desses institutos despenalizadores, muito impor-
tantes para desinchar a máquina judiciária e conferir 
eficiência e melhores resultados ao combate à corrup-
ção e, em particular, buscar punição para aqueles que 
adentram o universo do crime.
 
jc – o Poder judiciário já percebe um aumento, até 
previsível, do número de demandas judiciais em fun-
ção da pandemia de covid-19. o mP pretende adotar 
alguma medida ou postura para ajudar o sistema de 
justiça a atender à justa expectativa dos demandan-
tes pela duração razoável dos processos?
aa – O Gabinete Integrado de Acompanhamento da 
Epidemia de Covid-19 (GIAC), criado na PGR, tem essa 

prol da melhoria dos serviços do Ministério 
e da magistratura, mas devo dizer que exis-
tem relações que são indissociáveis da pes-
soalidade, como o contato físico no cotidiano 
entre juízes, promotores, advogados, partes, e 
especialmente quando agentes públicos têm 
de fiscalizar serviços que são sensíveis, como 
orfanatos, casas de idosos, hospitais e outros 
ambientes.

Existem ainda princípios eternos que defi-
nem a verdade processual a partir, por exem-
plo, do olhar que o juiz tem, o princípio da 
imediatidade na colheita de provas é funda-
mental para que o juiz possa aquilatar se a tes-
temunha mente ou não, ou mesmo aquilatar 
a verdade de um interrogado acerca de fatos 
relevantes para a formação de sua convicção. 
Então, é preciso lembrar que existem determi-
nadas circunstâncias que a pós-modernidade e 
suas inovações tecnológicas não irão superar, 
que é o contato físico, olho a olho, entre juiz, 
Ministério Público, advogado e partes em busca 
da realização do objeto sagrado da atividade do 
MP e da Justiça, que é a justiça justa.

a instituição 
tem passado 
por momentos 
de ponderação 
e momentos de 
excessos, que vão 
sendo corrigidos, 
ora no plano 
interno, por meio 
de seus quadros 
superiores, ora no 
plano externo pela 
atuação do Poder 
judiciário”
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 Procurador-Geral da república, augusto aras
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50 anOs dE  
dOcência jurídica
alunos, ex-alunos e colegas homenageiam  
o Professor aurélio Wander Bastos

  da redação O livro “Estudos em Homenagem ao Professor 
Aurélio Wander Bastos” foi lançado no último 
dia 26 de setembro, em um grande evento 

online, para marcar as comemorações pelos 50 anos 
de docência jurídica desse grande jurista brasileiro. A 
obra reúne artigos sobre temas atuais do Direito, her-
menêutica e educação jurídica, assinados por 64 advo-
gados que foram de alguma forma influenciados pelo 
pensamento jurídico de Wander Bastos, dentre alunos, 
ex-alunos e colegas dentre dos múltiplos ofícios que 
exerceu ao longo da carreira. 

Pois pesquisador e professor, o homenageado foi 
procurador federal, reitor e diretor de diversas ins-
tituições públicas e privadas. Como professor de 
Direito, doutrinador jurídico e articulista – mem-
bro do Conselho Editorial da Revista Justiça & Cida-
dania – Wander Bastos notabilizou-se pela defesa 
da compreensão do Direito como instrumento de 
transformação social, bem como pelo consequente 
engajamento dos advogados nos movimentos pela 
superação das desigualdades entre os brasileiros.  
Consolidou sua carreira como destacado pensador do 
magistério e da pesquisa jurídica com o lançamento 
de “O ensino jurídico no Brasil”, obra de referência em 
todas as escolas de Direito do País. 

Já como Procurador Federal, conforme publicou em 
seu site a Associação Nacional dos Advogados Públicos 
Federais (Anafe), Wander Bastos “dedicou grande parte 
de seu trabalho à recuperação consolidada da legis-
lação de diversos órgãos da Administração Federal, 
como catálogos imprescindíveis à Reforma do Estado 
Brasileiro e a institucionalização e preservação do 
Estado Democrático de Direito, erguido à luz da Cons-
tituição Federal de 1988”.

Professor – Natural de Tiros (MG), filho da profes-
sor Stella Chaves Bastos, com quem aprendeu “como 
ensinar”, Aurélio Wander Bastos se bacharelou em 

Ciências Jurídicas na Universidade de Bra-
sília (UnB), onde teve como professor, entre 
1963 e 1967, grandes nomes do Direito nacio-
nal, como o ex-Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Victor Nunes Leal. 

Segunda a acadêmica Rossana Fisciletti 
– que foi sua orientanda no mestrado e no 
doutorado, e que se encarregou de contar, 
durante o evento online, a trajetória de vida 
do mestre – foi com o seu professor de Teo-
ria do Direito, Antônio Luís Machado Neto, 
que Wander Bastos aprendeu “o que ensi-
nar”. Muito embora a sua convivência mais 
intensa tenha sido com o humanismo dialé-
tico do Professor Roberto Lyra Filho, ex-Vice
-Reitor da UnB, a quem dedicou um estudo 
monográfico. 

Desde então, nunca mais parou de estu-
dar, pesquisar e ensinar Direito. Concluiu 
dois cursos paralelos de mestrado em Ciên-
cias Jurídicas em 1974, um na Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de Janeiro (PUC
-Rio) e outro na PUC-SP. Naquele mesmo ano, 
criou o curso jurídico da Faculdade de Direito 
de Ipanema, no Rio de Janeiro, vinculada 
à Universidade Cândido Mendes (UCAM), 
quando então formou fortes vínculos com o 
reitor, Professor Cândido Mendes.

sistematizador – Na Fundação Casa de 
Rui Barbosa, em 1976, procurou recuperar 
os trabalhos de fundamentos jurispruden-
ciais, a partir das primeiras experiências 
de San Tiago Dantas, Caio Tácito e Arnoldo 
Wald. Implantou o Programa de Cataloga-
ção da Jurisprudência dos Tribunais, a partir 
da Consultoria do ex-Ministro Victor Nunes 
Leal, que fora afastado do STF pelo Ato Ins-

HoMeNaGeM
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titucional nº 5 (AI-5) em 1969, e do Advogado 
Alberto Venâncio Filho .

Em 1977, ao lado do criminalista Roberto 
Lyra Filho, trabalhou na Coordenação de 
Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Supe-
rior (CAPES), contribuindo para a criação da 
Comissão de Direito, que viabilizou a expan-
são da pós-graduação em Direito no Brasil, 
sugerindo a criação de cursos de mestrado 
e doutorado na área ao Conselho Federal de 
Educação. 

Em 1985, concluiu o primeiro doutorado 
em Ciência Política pela Universidade de São 
Paulo, ao qual acrescentou um segundo, em 
Ciência Política e Sociologia, pelo Instituto 
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, 
em 2007. Acumulou ao longo de seus estudos 
e pesquisas grande experiência nas áreas do 
Direito Constitucional e do Direito Econô-
mico, sobretudo relacionado aos temas do 
ensino jurídico, da legislação educacional e 
da sociologia jurídica.

fundador – Na Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UniRio), onde ini-
cialmente exerceu o cargo de Procurador-
Geral, idealizou e auxiliou na criação, em 
1992, do curso de Direito, que se tornou um 

referencial e serviu de inspiração para a Portaria do 
Ministério da Educação nº 1886/94/97, com diretrizes 
norteadoras para o ensino jurídico no País, fato des-
crito no livro “Ensino Jurídico no Brasil”.

Atualmente, é professor titular de graduação e pós-
graduação da  UniRio, diretor acadêmico da UCAM, 
professor licenciado da Fundação Getúlio Vargas, pes-
quisador licenciado do Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico, Presidente do Insti-
tuto de Pesquisa Jurídica e ex-conselheiro da seccional 
fluminense da Ordem dos Advogados do Brasil.

reconhecimento – Durante o lançamento o pro-
fessor Aurélio Wander Bastos recebeu ainda a premia-
ção 2020 GGINNS AWARD, oferecida pelo instituto 
científico Global Comparative Law: Governance, Innova-
tion and Sustainability, em reconhecimento aos 50 anos 
de “virtuosa docência”. 

“A premiação é oferecida aos acadêmicos, ativistas 
e profissionais de estudos multi e interdisciplinares 
que, de alguma forma, contribuíram para a sociedade 
com sugestões e recomendações visando à formula-
ção de políticas públicas, organizaram discussões, 
compartilharam trabalhos científicos de impacto 
nacional e internacional, trocaram ideias e constru-
íram redes de competência acadêmica”, explicou a 
coordenadora do GGINNS, professora Cláudia Ribeiro 
Pereira Nunes.

HoMeNaGeM
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Av. Presidente Wilson, 210 - 11º ,12º e 13º andares

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

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

Em sintonia com a constante evolução das demandas 
sociais e alinhado a recursos tecnológicos, o escritório 
tem por objetivo essencial e compromisso institucional 
a prestação de serviços de excelência jurídica, com a 
confecção artesanal dos trabalhos e atuação 
diferenciada, tudo isso pautado por uma política de 
tratamento personalizado ao cliente, sempre 
na busca da solução mais objetiva, célere e adequada 
para cada assunto.
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“QuEM fEz O Mal,  
QuE paGuE”
Presidente do TCE-aM, Mário de Mello,  
promete divulgar lista de gestores que  
tiveram contas reprovadas

 da redação 

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

tas do Amazonas (TCE-AM), também tem 
se destacado pelas ações de combate à pan-
demia do novo coronavírus, pela otimização 
de seus programas e serviços virtuais, bem 
como porque será a primeira Corte de Con-
tas a regulamentar o decreto de indisponi-
bilidade 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 pedagógica.

Quem fala sobre esses avanços é o Pre-
sidente do Tribunal, o Conselheiro Mário 
Manoel Coelho de Mello, alagoano de nas-
cimento, porém cidadão Amazonense em 
reconhecimento aos 30 anos de relevantes 
serviços prestados ao estado onde fixou 
morada. Com mais de 42 anos de vida 
pública, já foi Vereador em Maceió (AL) 
e Secretário Estadual de Ação Social em 
Roraima. Em sua trajetória no TCE-AM, já 
foi  Ouvidor-Geral, Presidente da 2ª Câmara 
e Vice-Presidente. 

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.

triBuNaiS de CoNtaS
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nOva lEi dE rEcupEraçãO 
tErá priOridadE nO sEnadO
Confirmou o Presidente do Senado, David Alcolumbre,  
durante  webinar do Instituto Justiça & Cidadania e da 
Editora o Globo

 da redação 

“É prioridade da nossa agenda no Senado Fede-
ral votar essa matéria. Estamos construindo 
o entendimento com os líderes partidários 

para que possamos levá-la diretamente ao Plenário, 
designando o relator, construindo o debate e, dentro 
do possível, votar essa matéria com o consenso geral 
do Senado, pelo significado e pela importância”, disse o 
Presidente do Senado, David Alcolumbre, sobre o pro-
jeto de reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falên-
cia (Lei nº 11.101/2005). 

Aprovado recentemente na Câmara dos Deputa-
dos como PL nº 6.229/2005, o projeto de lei foi renu-

merado ao chegar ao Senado Federal, onde passou a 
ser chamado PL nº 4458/2020. 

“Falamos com o Ministro (do Superior Tribunal 
de Justiça, Luis Felipe Salomão) da importância dessa 
legislação e da possibilidade de termos amparo jurí-
dico para enfrentar a pandemia, garantir a solvência 
das empresa e, naturalmente, os empregos dos brasi-
leiros”, acrescentou Alcolumbre, em vídeo destinado 
aos participantes do webinar “Impacto Legislativo 
na Recuperação e na Falência”, promovido em 8 de 
setembro pelo Instituto Justiça & Cidadania e pela 
Editora Globo. 

“Agora ele vai conversar com os líderes sobre a esco-
lha do relator para encaminhar dessa forma o Projeto, o 
que encurtaria bastante a tramitação no Senado”, con-
firmou, durante sua participação no evento, o Ministro 
Luis Felipe Salomão. 

Além do magistrado, que é Presidente do Conse-
lho Editorial da Revista JC, participaram do webinar 
outros três respeitados especialistas em recuperação 
judicial: o Deputado Federal Hugo Leal, que relatou 
o PL nº 6.229/2005 na Câmara; o administrador judi-
cial Bruno Rezende, membro do Grupo de Trabalho 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a moder-
nização dos processos de recuperação judicial e de 
falência; e o professor de Direito Processual da Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Flávio 
Galdino – um dos advogados brasileiros com maior 
atuação no segmento. A mediação ficou sob a respon-
sabilidade do Presidente do Instituto JC, Tiago Salles, 
e da colunista do jornal O Globo Flávia Oliveira. 

O Senador David Alcolumbre, que iria participar 
ao vivo, teve que cancelar por ter sido convocado de 
última hora para reunião no Palácio do Planalto com o 
Presidente da República, Jair Bolsonaro. 

caixa de ferramentas – O Projeto pode vir a faci-
litar o acesso ao crédito e agilizar os processos de 
recuperação e/ou liquidação das empresas em dificul-
dade. Segundo os especialistas, a reforma moderniza 
a legislação e traz, dentre outros avanços: a amplia-
ção das garantias para os investidores que colocarem 
“dinheiro novo” em empresas em dificuldades (finan-
ciamento DIP); diretrizes para as falências transnacio-
nais; e dispositivo de negociação prévia que possibilita 
às empresas suspender a execução de dívidas por 60 
dias, antes mesmo de pedir recuperação. 

O texto aprovado na Câmara também reforça os 
mecanismos de solução consensual entre as partes, 
como a recuperação extrajudicial e a mediação; prevê 
o parcelamento em até sete anos das dívidas com a 
Fazenda Pública; amplia a permissão para que pro-
dutores rurais possam entrar em recuperação; e cria 
mecanismo para que o empresário que decretar falên-
cia possa voltar ao mercado com mais rapidez após 
liquidar sua empresa (fresh start).  

“É preciso colocar na caixa de ferramentas dos 
operadores, empresários e magistrados uma série de 
instrumentos. Embora a Lei nº 11.101/2005 seja boa, 
ela ainda carece de aperfeiçoamentos. Atravessar um 

período conturbado com uma lei que não conta, por 
exemplo, com instrumentos para agilizar o processo 
falimentar (...) nos atrasaria”, pontuou o Professor Flá-
vio Galdino.  

impacto legislativo – O webinar foi um desdo-
bramento do grupo de trabalho, coordenado pelo 
Ministro Luis Felipe Salomão e pelo Professor Flávio 
Galdino, que reuniu as maiores autoridades do País 
no assunto, incluindo magistrados, advogados, acadê-
micos e administradores judiciais. O debate foi con-
densado no livro “Análise de Impacto Legislativo na 
Recuperação e na Falência”, produzido pela Editora 
Justiça & Cidadania (PDF disponível para download 
em www.editorajc.com.br). 

“Obrigatória em muitos países para a aprovação de 
novas leis, a AIL é ainda pouco usual no Brasil. No caso 
específico, o estudo procurou consolidar uma série de 
sugestões de aperfeiçoamento ao Projeto e possibilitar 
que os deputados e senadores tivessem condições de 
melhor avaliar seus diversos impactos”, explicou o edi-
tor Tiago Salles. 

“O Estudo veio em muito boa hora. Esse tipo de 
análise é de extrema importância, porque uma vírgula 
errada na legislação pode causar um impacto dramá-
tico. O momento econômico que o País e o mundo 
atravessam já é extremamente delicado, de modo que 
ter uma legislação eficiente, especialmente para a 
reestruturação de negócios, de dívidas e de falências, 
se for o caso, é de extrema importância”, comentou o 
Professor Galdino. 

Papel do administrador judicial – Segundo Bruno 
Rezende, que prestou consultoria especializada ao 
relator da matéria na Câmara, Deputado Hugo Leal,  
fortalece o papel do  administrador judicial (AJ) como 

Presidente do senado, david alcolumbre
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agente potencializador da negociação entre credores e 
devedores: “O AJ, como longa manus do Judiciário, tem 
que ajudar essas negociações a alcançar os maiores 
proveitos sociais e econômicos, para evitar exatamente 
a quebradeira geral”.

“Não cabe ao administrador judicial ou ao Poder 
Judiciário se imiscuir na viabilidade econômica e 
financeira dos planos de recuperação. Mas cabe fazer o 
controle de legalidade, para evitar a fraude e o abuso de 
direito, na formação daquela vontade, dentro daquela 
negociação. (...) Pelo projeto de lei, o AJ torna-se o fis-
calizador do decurso das tratativas para a regulari-
dade das negociações entre o credor e o devedor, para 
assegurar que devedores e credores não adotem expe-
dientes dilatórios, inúteis ou, em geral, prejudiciais ao 
andamento do processo”, completou Bruno Rezende. 

chão de fábrica – Por fim, o Deputado Hugo Leal 
explicou como foi a trajetória do PL nº 6.229/2005, 
desde a sua apresentação apenas sete meses após a 
aprovação da Lei, originalmente para resolver um 
“defeito” relacionado à penhora feita pelo Fisco nas 
recuperações judiciais. Ao longo dos últimos 15 anos, 
foram apresentados outros 32 projetos de modifi-
cações na Lei de Recuperação, propostas que foram 
apensadas ao PL nº 6.299/2005 e que em grande parte, 
segundo o deputado, foram incorporadas. 

Outras contribuições vieram a partir do grupo 
de trabalho criado pelo Ministério da Fazenda, em 
2016, cujas recomendações se consolidaram no PL 
no 10.220/2018, apresentado pelo Poder Executivo. 
Contudo, segundo o Deputado, a permanência desse 
PL durante muito tempo na Casa Civil fez com ele 
sofresse muitas alterações, influenciadas, sobretudo, 
por uma visão apenas fiscal da recuperação. A maté-
ria também não prosperou porque “não havia clima” 
quando chegou à Câmara, em 2018, em pleno pro-
cesso eleitoral. 

Com as contribuições do PL 11.220/2018, a tramita-
ção do PL nº 6.229/2005 foi retomada no ano passado. 
Segundo o parlamentar, foi um processo legislativo par-
ticipativo, no qual foram ouvidas mais de 40 entidades, 
em várias audiências públicas e seminários. “Buscamos 
coletar o ‘chão de fábrica’, o que efetivamente acontece 
na recuperação judicial, para trazer uma modificação da 
legislação que seja exequível”, contou ele. 

A medida estava pronta para a votação em março 
de 2020, porém veio a pandemia de covid-19 e a sus-

pensão parcial dos trabalhos legislativos. O que, 
segundo Hugo Leal, tornou a aprovação do projeto 
ainda mais urgente. “Naquele momento, entendemos 
de apresentar um projeto em separado, uma maté-
ria emergencial, o PL no 1.397/2020, no qual vieram 
alguns conceitos novos. Apesar de termos aprovado 
com grande esforço na Câmara, não passou pelo 
Senado, mas foi um grande ensinamento. No debate 
do processo emergencial da pandemia, recebemos 
várias contribuições”, explicou o deputado. 

O parlamentar acrescentou que as derradeiras, 
porém não menos valiosas, propostas de aperfeiço-
amento do PL no 6.229/2005 vieram da Análise de 
Impacto Legislativo organizada pelo Ministro Luis 
Felipe Salomão e pelo Professor Flávio Galdino. Tra-
balho que embasou a apreciação pelos deputados na 
Câmara e que agora vai nortear a votação no Senado. 

“O Senado vai ter um papel muito relevante nesse 
Projeto, que é trazer a contribuição da experiência. 
Tenho conversado muito com o Senador Alcolumbre, 
fizemos duas rodadas de conversas com ele, espe-
cialistas e diversos outros senadores, que já conse-
guem perceber a relevância desse tema para a eco-
nomia e para fornecer ferramentas ao Judiciário para 
o enfrentamento da crise”, finalizou o Ministro Luiz 
Felipe Salomão. 

“o momento 
econômico que o País 
e o mundo atravessam 
é extremamente 
delicado, de modo que 
ter uma legislação 
eficiente é de extrema 
importância”,

Professor flávio galdino 

eM FoCo

30 anOs dO códiGO dE 
dEfEsa dO cOnsuMidOr
da revolução que trouxe consciência ao  
cidadão aos desafios da era da informação

eSPaço oaB

 Marié MiraNda 

Presidente da Comissão Especial de Defesa dos 

Consumidores do Conselho Federal da OAB 

 Claudia liMa MarqueS 

Vice-Presidente da Comissão Especial de Defesa dos 

Consumidores do Conselho Federal da OAB 

Promulgada em 11 de setembro de 1990, a Lei 
Federal nº 8.078/1990 entrou em vigor em 11 de 
março de 1991, durante o Governo do Presidente 

Fernando Collor. Antes da promulgação do Código de 
Defesa do Consumidor (CDC), os problemas no relacio-
namento entre consumidores e fornecedores de bens 
e serviços eram dirimidos pelo Código Civil de 1916 
e pelo Código Comercial de 1850, que se mostravam 
insuficientes para dar conta dos fenômenos cada vez 
mais sofisticados e dinâmicos em virtude da moderna 
sociedade de consumo. 

Não existia na época as categorias de consumidor e 
fornecedor de produtos e serviços da forma que viven-
ciamos hoje e havia uma dificuldade grande quanto ao 
ônus da prova dos danos ocasionados aos consumido-
res. Foi então que veio em 1988 a expressa determina-
ção constitucional. Nossa Constituição progressista e 
cidadã é que deu voz aos consumidores e determinou 
a elaboração do CDC. Além da previsão no Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, a defesa do con-
sumidor foi estabelecida como direito fundamental no 
art. 5º, XXXII, e como princípio da ordem econômica 
no art. 170, V, da Constituição.

O CDC promove o equilíbrio nas relações de con-
sumo por meio do reconhecimento da vulnerabilidade 
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do consumidor perante o fornecedor e o mercado, 
do instituto da responsabilidade objetiva e solidária, 
inclusive da administração pública, além da tutela de 
direitos da coletividade consumidora que vive em um 
País democrático.

Antes, os brasileiros achavam inacessíveis ou ine-
ficazes os seus direitos. O Código de Defesa do Consu-
midor veio mostrar ao cidadão um direito de todos, que 
trata os princípios protetivos, como o da vulnerabili-
dade do consumidor, da boa-fé e da informação, como 
algo fundamental.

Assistimos, no decorrer destes anos, o CDC cons-
truir sua trajetória de implementação e entendimento 
pela sociedade. Agora, ao fazer 30 anos, o Código con-
tinua cheio de virtudes. As atualizações pontuais que 
estão em tramitação no Congresso Nacional, especifi-
camente os projetos de lei nº 3515/2015 e nº 3514/2015 
são necessárias para aperfeiçoar o texto de 1990 à luz do 
mercado de consumo atual, do mundo digital, do crédito 
democratizado e do superendividamento avassalador.

Como um microssistema, o Código de Defesa do 
Consumidor tem a grande virtude de apresentar uma 
perspectiva holística da experiência jurídica, trata 
das relações de consumo em todas as esferas: civil, 
administrativa e penal. Estabelece normas de proteção 
e defesa do consumidor, de ordem pública e de inte-
resse social (art. 1º do CDC).

Ademais, a Constituição Federal não apenas edifica 
a proteção do consumidor como direito fundamental 
do cidadão, mas viabiliza a proteção por meio de impe-
tração de mandado de segurança coletivo (art. 5º, LXX), 
como ação civil pública (art. 129, III).

A necessidade de proteção ao consumidor exigiu do 
Estado a criação de órgãos para possibilitar a solução 
das demandas e a prevenção de litígios consumeristas, 
como os Juizados Especiais Civis e Criminais, as dele-
gacias especializadas para investigar crimes contra as 
relações de consumo, os Procons, como órgãos admi-
nistrativos, a Assistência Judiciária e as associações.

Foi uma revolução em termos de Direito. A socie-
dade brasileira, de repente, passou a ter uma legislação 
arrojada e moderna, que inovou inclusive o sistema 
jurídico. Trouxe inovações nos institutos processu-
ais como tutela específica, tutela de urgência, o insti-
tuto da inversão do ônus da prova. Por uma situação 
muito peculiar do Brasil, o CDC influenciou até mesmo 
a elaboração do Código Civil, conforme pontuou Ruy 

Rosado de Aguiar Junior: “O Código de 
Defesa do Consumidor regula uma relação 
específica e tem seus princípios e regras. Por 
um paradoxo nosso, por uma situação muito 
especial do Brasil, esse microssistema – que 
normalmente deveria ser influenciado pelos 
princípios do sistema – na verdade terminou 
influenciando o sistema maior de Direito pri-
vado, porque este que tínhamos era extrema-
mente desatualizado, reproduzindo ideias de 
mais de 200 anos”1.

Além de reconhecer a vulnerabilidade do 
consumidor, conceito com status constitu-
cional, o CDC inovou na proteção processual, 
estabelecendo o direito básico à inversão do 
ônus da prova e, em matéria de defeito dos 
produtos e serviços, inverteu ope legis o ônus 
da prova. Ressaltam-se outras inovações do 
CDC, especialmente quanto à abrangência do 
conceito de fornecedor, rol de direitos funda-
mentais do consumidor, o acesso à Justiça, 
a ampliação das hipóteses de desconsidera-
ção da personalidade jurídica, a previsão de 
sanções administrativas e penas em matéria 
de consumo, a proteção contra os vícios de 
qualidade e quantidade, controle de práticas 
abusivas, disciplina a oferta e a publicidade 
e, ainda, bancos de dados e as cobranças de 
dívidas decorrentes de consumo. 

Tais inovações hoje fazem parte da rotina 
dos consumidores, fornecedores, gestores 
e administradores. O CDC adequadamente 
estabeleceu uma política nacional das rela-
ções de consumo, tendo como filosofia de 
aplicabilidade a harmonia e o equilíbrio das 
referidas relações para conciliar a tutela e a 
proteção do consumidor como desenvolvi-
mento econômico e tecnológico do Brasil. A 
teoria da segurança e a qualidade dos produ-
tos e serviços é um dos focos do CDC. 

Claro que uma lei não é suficiente para 
gerar mudanças sociais, assim como nem 
toda mudança social já está prescrita em lei. 
Mas temos que lembrar que o CDC, foi uma 
das leis que mais modificou a consciência 
cidadã do povo brasileiro, trazendo outra 
perspectiva de visão cidadã. 

Precisamos pontuar que o CDC é um pro-
duto da sua época, previsto na Constituição de 
1988, fruto da transição entre regime autori-
tário e a democracia. Se voltarmos no tempo, 
para setembro de 1990, encontraríamos um 
País bem diferente do atual. Onde a economia 
era bem fechada, tínhamos problemas graves 
com hiperinflação, déficit fiscal, estagnação 
industrial e outras questões. Havia um nível 
de competição de mercado bem inferior ao 
que vemos hoje e a consciência cidadã do bra-
sileiro praticamente não existia.

O CDC trouxe uma conscientização 
daquele problema social e aquilo passou a 
ser mais notado, mais falado e mais denun-
ciado. Comprovando a importância da lei e 
seus feitos positivos para sociedade, efeitos 
distributivos não só no preço, na economia, 
mas de Justiça. 

Trouxe e impôs às empresas e aos for-
necedores mais senso social e respeito aos 
consumidores, entretanto, ainda hoje em 
muitos lugares ainda não houve esta cons-
cientização por parte do mercado: conti-
nuam desrespeitando o consumidor. É pre-
ciso responsabilizar também parte do Poder 
Judiciário que não atende ao jurisdicionado 
adequadamente, por meio de uma jurispru-
dência defensiva e alheia à real extensão dos 
danos sofridos, causados pelas empresas e 
fornecedores. 

Hoje a situação é bem diferente do mercado de 
1990. Na maior parte dos setores econômicos o con-
sumidor encontra uma infinidade de produtos à sua 
escolha. Naquela época não havia muitas opções e 
ainda havia as barreiras proibitivas para importações, 
como a famosa Lei de Informática, que prejudicou o 
desenvolvimento de softwares no Brasil.

Aquele sistema econômico, longe de um capita-
lismo competitivo, produzia fenômenos perversos 
para os consumidores. Naquela época era muito difícil 
ter informações sobre preços, ingredientes dos produ-
tos, validade, etc. Além do mais, o modelo prejudicava o 
desenvolvimento do País em relação ao mundo. E nes-
tes 30 anos muita coisa mudou. 

No decorrer destes 30 anos foram muitos avanços e 
desafios enfrentados pela sociedade de consumo, prin-
cipalmente com a inserção do mercado consumidor 
na economia digital. A era da informação parece ter se 
tornado o tempo da desinformação.

O mercado consumidor e a aplicação das regras 
do CDC têm sido desafiados com a chegada das redes 
sociais, que deu voz ativa aos consumidores, trouxe 
plataformas de intermediação, além da possibilidade 
de aquisição de produtos, serviços ou conteúdos digi-
tais por meio de aplicativos, bem como novas formas 
de contratação na chamada economia de compartilha-
mento. Com o objetivo de acompanhar esses avanços, 
foi editado o Marco Civil da Internet e, mais recente-
mente, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

O nosso CDC continua atual e moderno, atendendo 
às demandas consumeristas, entretanto, em função 
das mudanças e avanços naturais no decorrer des-
tes 30 anos se faz necessário atualizações no Código, 
quanto ao comercio eletrônico e ao superendivida-
mento. Aperfeiçoar o sistema, não criar leis. Para isto 
precisamos aprovar o PL nº 3515/2015, que trata do 
superendividamento no Brasil, e o PL nº 3514/2015, que 
dispõe sobre o comercio eletrônico.

Devemos ainda implantar educação de direito con-
sumidor nas escolas e melhorar o acesso do consumi-
dor à Justiça.

noTa

1 AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. O novo Código Civil e o Código de 
Defesa do Consumidor – pontos de convergência. São Paulo, Revista 
de Direito do Consumidor, Out/Dez, 2003.
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Érika Branco – gostaria que a senhora nos 
contasse como foi a experiência de ser uma 
juíza, mulher e garantista, no maior Tri-
bunal do País, conhecido por ser extrema-
mente conservador em matéria penal. 
Kenarik Boujikian – Não tenho do que me 
queixar, porque fui muito feliz na magistra-
tura. Entrei em 1989, na época tínhamos menos 
mulheres, não havia nenhuma no Tribunal, 
propriamente dito, mas foi uma longa 
carreira, que me deu muitas alegrias. É claro 
que também houve algumas tempestades, 
como estou denominando alguns períodos, 
mas faz parte da sociedade brasileira um 
perfil extremamente conservador e um 
recorte de sociedade patriarcal, de modo que 
isso se reflete em qualquer espaço. Em todos 
os Poderes do Estado brasileiro – Executivo, 
Legislativo e Judiciário – a representação das 
mulheres é ainda muito pequena. Vem em um 
crescendo, efetivamente, e fico feliz de ter par-
ticipado desse movimento de algum modo, 
mas posso dizer que esse aspecto de gênero 
faz parte do perfil do Estado brasileiro. 

Por outro lado, você também me fala da 
questão de ser uma juíza garantista. Vivi 
em um Tribunal extremamente conserva-
dor em termos do Direito Penal e não tenho 
esse perfil, tenho outra visão do que deve 
ser o perfil do juiz, o perfil do que significa e 
para que serve o Direito Penal. Dentro desse 
modo de ver essas relações, evidentemente 
fui parte da minoria, e essa minoria nunca 
é aceita muito bem, mas posso dizer com 
muita tranquilidade que nunca abri mão 
dessa maneira de pensar, porque também é 
uma obrigação como juiz não abrir mão da 
independência judicial. Foi assim que agi, 
mas volto a dizer que fui muito feliz no TJSP, 
onde me fiz como pessoa, como ser humano, 
como mulher, como profissional e exercente 
de um Poder do Estado. É claro que houve, 
como todo mundo sabe, algumas intercor-
rências, mas foi uma experiência generosa 
para a minha vida. 

eB – ao falar sobre as “intercorrências” 
enquanto atuava no Tribunal, a senhora se 
refere ao fato de ter sido punida pela institui-
ção por ter concedido de ofício habeas corpus a 
alguns presos provisórios que estavam reclu-
sos há mais tempo do que as sentenças conde-
natórias deles previam? 
KB – Quando fui trabalhar no Tribunal, recebi 
um acervo e, a um dado momento, percebi que 
alguns processos que estavam chegando às 
minhas mãos tinham a pena fixada na primeira 
instância já cumprida. Entendi que eram casos, 
que são casos excepcionais, em que o magistrado 
de segunda instância pode decidir monocratica-
mente. Não só pode como deve. Nesse sentido, 
por uma questão de cautela, não havendo no 
processo a informação da liberação do indiví-
duo, mandei expedir alvará de soltura clausu-
lado. Depois, o processo naturalmente iria para 
a mesa para julgamento, para a manutenção ou 
não dessa decisão. 

Ocorre que após a reclamação de um desem-
bargador da própria Câmara – que dizia que 
essa deveria ser uma decisão colegiada – o TJSP 
abriu um procedimento administrativo e, após 
responder a esse processo, recebi uma pena do 
Tribunal. O processo posteriormente foi para o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e lá a deci-
são foi alterada, por terem considerado que não 
havia nenhuma falta disciplinar. Foi um julga-
mento muito impactante, os termos que os con-
selheiros usaram foram muito fortes, dizendo 
que aquilo que o TJSP fez não era uma pena de 
censura administrativa, mas a censura ao modo 
de proceder e de pensar do magistrado. (...) 

Foi um julgamento bem interessante. A impor-
tância dele tem dois aspectos: primeiro recolocou 
a questão da independência judicial; e recolocou 
também em pauta para discussão a questão do 
encarceramento no Brasil; ou, melhor, a falta de 
controle que se tem sobre ele. Tanto que, poste-
riormente, o CNJ criou dentro de seu sistema de 
controle um específico item para o controle das 
penas fixadas em primeira instância ainda na fase 
do processo de conhecimento. 
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 Por erika BraNCo 

Nnascida na Síria e criada desde muito pequena 
no Brasil, militante em defesa dos direitos 
humanos, cofundadora da Associação Juízes 

pela Democracia (AJD) e da Associação Brasileiras 
dos Juristas pela Democracia (ABD), Kenarik Bouji-
kian Felippe aposentou-se como Desembargadora do 
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) há cerca de 
um ano. Atualmente, atua como consultora da Comis-
são de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do 

 “O juiz sEMprE dEvE  
 sEr uM instruMEntO  
 da cOnstituiçãO”
  Entrevista com a magistrada Kenarik Boujikian,  
  consultora da Comissão de direitos Humanos da oaB-SP 

Brasil em São Paulo (OAB-SP) e faz parte do 
Grupo Prerrogativas. 

Além de falar sobre sua trajetória, ela 
analisou, dentre outros temas na agenda 
do Judiciário, a discussão em torno da inde-
pendência judicial: “Não podemos conside-
rar juízes como semideuses, como se pudés-
semos substituir a vontade da lei”. Leia a 
íntegra a seguir:
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estabelecido no art. 5º. A partir do momento 
em que abro esse espaço, abro espaço para 
qualquer mudança. (...)

eB – depois de ter sido muito adotada, a 
condução coercitiva foi declarada pelo sTf 
como não recepcionada pela constituição. 
no entanto, ela foi substituída em alguns 
casos pela prisão temporária para fins de 
interrogatório. como a senhora vê essa 
questão? 
KB – É um disparate pensar que você pode 
prender uma pessoa para ela ser interrogada. 
Isso não tem o menor sentido, é contrário à 
lei. A condução coercitiva foi declarada como 
não recepcionada pela Constituição de 1988 
e foi realizada aos borbotões, ao arrepio da 
própria lei. Nem as hipóteses legais estavam 
configuradas. Não havia resistência, não 
havia nem intimação prévia, foram vários 
casos. Aí o Supremo diz isso e os semideuses  
acham que vão substituir, porque acham que 
devem e não porque a norma diz isso.

A prisão temporária é muito restrita, 
tem hipóteses fixadas que não podem ser 
alteradas. Não existe essa hipótese: prende-
se temporariamente para fins de interroga-
tório. Isso não é possível. Vem daquele des-
virtuamento que mencionei do papel do juiz, 
de compreender qual é o seu limite, que nós 
temos limitações constitucionais e legais. 
Não é possível que cada juiz queira fazer as 
suas próprias leis e as suas próprias normas 
em termos práticos. É muito lamentável 
esse desvirtuamento de um instituto que 
tem sua importância, que é a prisão tempo-
rária, mas que deve ser usada apenas quando 
preenchidos aqueles requisitos previstos na 
lei, em crimes determinados e para finali-
dades determinadas, na qual não se inclui o 
interrogatório. Não é possível prender uma 
pessoa para ela se autoincriminar, para que 
ela seja sequer interrogada, porque o silên-
cio é um direito. Como você pode conectar o 
direito ao silêncio com prisão para interro-
gatório? É um dissenso absoluto, não é pos-
sível casar essas duas possibilidades, então 

vemos que há alguma coisa muito grave acontecendo, 
juízes desvirtuando a finalidade de uma prisão.

eB – como a senhora vê a questão da independência 
judicial?
KB – Temos que ter um Judiciário democrático. E o 
que é um Judiciário democrático senão aquele que é 
capaz de dar as respostas necessárias para o projeto de 
democracia que o País agasalhou na Constituição de 
1988? Foi lá que o povo fixou a sociedade que almeja, 
quais são os seus princípios, fundamentos e patamares 
éticos. Estamos vivendo uma crise dentro do Judiciá-
rio. São muito reveladoras as pesquisas que são feitas e 
indicam quebra de confiança no Judiciário. A Fundação 
Getúlio Vargas produz o Índice de Confiança no Judi-
ciário (ICJBrasil) e mostrou, no último que vi, que de 
2013 até 2017 o Judiciário caiu dez pontos percentuais, 
o que é muito significativo se pensarmos que nos anos 
anteriores não havia oscilações dessa magnitude. O 
Ministério Público também é avaliado pelo ICJ e caiu 
muito mais gravemente, o índice deles que era de 50% 
caiu para 28%. Então, as instituições democráticas 
estão abaladas. Há uma pesquisa da Datafolha que diz 
que, em todas as variáveis demográficas, para 92% da 
população brasileira a Justiça trata melhor os ricos do 
que os pobres. Isso tudo está a nos dizer da necessi-
dade de se repensar esse papel judiciário que foi colo-
cado para todos os juízes na Constituição. 

O juiz é e sempre deve ser um instrumento da Cons-
tituição, na defesa incondicional e garantia efetiva dos 
direitos fundamentais da pessoa humana. Essa é uma 
missão irrenunciável de um juiz digno e consciente dos 
seus deveres éticos, políticos e jurídicos no desempe-
nho da atividade jurisdicional. Gostaria que sempre 
olhássemos todos os juízes assim e que toda a popula-
ção pudesse ver isso, que os juízes realmente atuassem 
dessa forma. Isso só é possível se tivermos juízes inde-
pendentes, não como um atributo para o juiz, mas um 
atributo da cidadania. (...)

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

eB –  o ministro do superior Tribunal de justiça (sTj) 
rogério schietti há pouco tempo declarou que o TjsP 
estaria medindo forças com os tribunais superiores, 
considerando, segundo ele, que metade dos proces-
sos julgados pelo sTj vêm desse Tribunal e que mais 
de 60% dos pedidos de habeas corpus da defensoria 
Pública contra as decisões desse Tribunal são conce-
didos na instância superior. ao que a senhora acha 
que se deve essa resistência por parte dos magistra-
dos?
KB – É difícil entender essa resistência. Vi essa decla-
ração do Ministro Schietti e, na verdade, têm algumas 
questões que eu gostaria de pontuar. Primeiro, efetiva-
mente, temos um superencarceramento no País, não 
existe nenhuma dúvida. Temos um número gigantesco 
de presos provisórios, ou seja, presos que não têm sen-
tença condenatória transitada em julgado. O índice 
geral varia de 30% a 40% de uma unidade da Federação 
para outra, esse é o quadro real. E aí podemos pensar 
qual é o perfil do juiz da área criminal. 

deve haver diminuição da maioridade penal. 
Cerca de 70% dos juízes acham que deve ser 
proibida a liberdade provisória para o crime 
de tráfico de drogas, genericamente consi-
derado. Oitenta e cinco por cento acham que 
se deve aumentar o tempo de internação dos 
adolescentes infratores. E assim por diante. 

Isso mostra que temos uma mentalidade 
extremamente conservadora, que não está 
de acordo com a doutrina e com os estudos 
que se relacionam à questão prisional, da sua 
efetividade, da sua pertinência. (...) Quando o 
Ministro Schietti fala sobre essa resistência 
do TJSP, ele fala com dados, fala com levan-
tamentos que foram realizados pelo próprio 
STJ, que indicam que mais de 40% dos habeas 
corpus e recursos ordinários em habeas cor-
pus são oriundos do TJSP.  (...)

Creio que existem duas questões aí. Pri-
meiro a questão do papel do juiz, falta uma 
compreensão do que é o papel do juiz, espe-
cialmente na esfera penal. Segundo, não 
podemos considerar juízes como semideu-
ses, como se pudéssemos substituir a von-
tade da lei. (...)

eB – o que a senhora pensa sobre a Pec da 
presunção da inocência? 
KB – Uma questão muito importante que 
está colocada é a da cláusula pétrea, aquela 
que não podemos mudar, goste ou não goste, 
queira ou não queira. São cláusulas que não 
são passíveis de mudança. Lembro que no 
dia da entrega da Constituição, Ulysses Gui-
marães falou disso, da necessidade de res-
peitá-la, e a própria Constituição estabelece 
isso, que há coisas que são imutáveis. É muito 
ruim para um País quando o Legislativo acha 
que pode tudo. (...) É muito ruim que logo 
após um julgamento venha um projeto, uma 
PEC, para alterar uma cláusula pétrea. Vejo 
isso com muita preocupação, porque coloca 
em risco toda a estrutura do conteúdo demo-
crático do País. É como se eu pudesse depois 
alterar qualquer coisa que está escrita no art. 
5º da Constituição, porque a PEC tem relação 
com esse princípio da presunção da inocência 

não podemos considerar 
juízes como semideuses, 
como se pudéssemos 
substituir a vontade da lei”

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 
fez, em 2015, uma pesquisa muito interessante, com 
perguntas aos juízes sobre vários temas do Direito 
ligados à questão penal. Por essas respostas é possí-
vel definir qual é esse perfil. A maioria dos juízes, 84%,  
quando perguntados se acham que deveriam aumentar 
o tempo de cumprimento da pena para a obtenção de 
livramento condicional, respondeu que é totalmente 
ou parcialmente favorável. Quando se perguntou se 
deveria aumentar o tempo de cumprimento de pena 
para a progressão de regime, cerca de 90% também 
entendeu que isso era necessário. Quando se pergun-
tou sobre a necessidade ou não de aumento da pena 
mínima para os delitos de tráfico de drogas, 71% dos juí-
zes também responderam que era totalmente ou par-
cialmente favorável. Quase 50% dos juízes entende que 
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da magistratura brasileira – consideradas apenas a 1ª e 
2ª instâncias. Nas cortes superiores, o número é ainda 
menor. Somos apenas 18,5%. 

Imagina-se que, a despeito do processo de femini-
zação, a magistratura prevalece inserida em um sis-
tema de gênero, socialmente construído, colocando 
homens e mulheres em lugares determinados nas ins-
tituições e na sociedade. É como se houvesse um para-
digma masculino no exercício profissional a impor às 
magistradas uma postura profissional mais rígida e, ao 
mesmo tempo, a necessidade de afirmação constante 
de sua competência para a ocupação do cargo.

Compreender as razões que ensejam a segregação 
das mulheres da magistratura – ainda que inexistam 
vedações formais nesse sentido, a segregar os gêneros 
– demanda uma reflexão aprofundada no curso da his-
tória, para se perceber o predomínio de uma força de 
resistência estrutural ancorada sobretudo no passado, 
que, diga-se de passagem, não se manifesta apenas no 
âmbito do Poder Judiciário.

Como primeira mulher a assumir a presidência da 
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) percebo 
que, além dos deveres e atribuições decorrentes do pró-
prio exercício da função, cabe a mim a missão de bem 
representar o gênero feminino para que outras tantas 
mulheres se sintam inspiradas, capazes, e possam me 
suceder fazendo mais e muito melhor do que eu.

É como se houvesse 
um paradigma 
masculino no exercício 
profissional a impor 
às magistradas uma 
postura profissional 
mais rígida”

Os dEsafiOs da MulhEr  
nO judiciáriO

eSPaço aMB

 reNata Gil 

Presidente da AMB

É inegável que a luta pela afirmação e 
conquista dos direitos da mulher cul-
minou em diversos ganhos importan-

tes para o gênero. Ao longo da história, as 
mulheres se apoderaram de espaços até bem 
pouco tempo privativos da atuação mas-
culina, seja no setor público, seja na inicia-
tiva privada. No Brasil não foi diferente. Os 
avanços chegaram; entretanto, continuam 
existindo incontáveis barreiras a dificultar a 
equiparação de condições entre os gêneros, 
notadamente, nos espaços de poder. 

No caso da magistratura, é possível per-
ceber que as mulheres já começam em des-
vantagem, na medida em que se inscrevem 
em menor número nos concursos públicos 
para o cargo e, como consequência, são apro-
vadas também em quantidade inferior, per-
dendo representatividade. Ao verem poucas 
mulheres em posição de liderança, as jovens 
se sentem desestimuladas a chegar àquele 
lugar, criando a sensação inconsciente de 
que aquele espaço não às pertence.  

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
por iniciativa da então presidente, Ministra 
Cármen Lúcia, em 2018, editou a resolução 
de nº 255 – da “Política Nacional de Incentivo 

à Participação Institucional Feminina no Poder Judi-
ciário”. A primeira a dispor sobre a participação das 
mulheres, recomendando aos órgãos da Justiça que 
adotem “medidas tendentes a assegurar a igualdade 
de gênero no ambiente institucional”.

No ano seguinte, em 2019, pesquisas foram publi-
cadas, em consonância com a “Política Nacional” 
inaugurada pelo CNJ. Por meio delas, tornou-se pos-
sível trazer à lume evidências objetivas dessa situação 
paradoxal, entre as quais um dado que merece aten-
ção especial: nos últimos dez anos, a prevalência das 
mulheres na magistratura caiu na comparação com os 
períodos anteriores, quando o movimento era de cres-
cimento.

Em parceria com professores da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), a Associa-
ção dos Magistrados Brasileiros (AMB) realizou a pes-
quisa “Quem somos. A magistratura que queremos”, 
por meio da qual obteve importantes informações e 
dados. Verificou-se que, no caso dos juízes de primeira 
instância (Justiça Estadual, Federal, do Trabalho e 
Militar), 36,7% dos respondentes eram mulheres. Na 
segunda instância, o nível baixou para 21,2%. Nos tri-
bunais superiores, nova redução drástica no índice, 
para 9,1%. 

Ainda de acordo com a pesquisa, em um panorama 
mais amplo, as mulheres representam menos de 35% 
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do microssistema, a exemplo do conceito dos direitos 
tuteláveis (art. 1º do anteprojeto, próximo ao atual art. 
81, parágrafo único, do CDC), do princípio da atipici-
dade (art. 5º do anteprojeto, atual art. 83 do CDC) e do 
rol de legitimados (art. 2º).

Quanto a esse último aspecto, crucial na tutela 
coletiva, é marcante a preocupação com a represen-
tatividade adequada, notadamente das associações. O 
anteprojeto traz diversos parâmetros, muito além da 
exigência temporal de um ano de constituição, para 
que o ente associativo possa bem representar seus 
membros, que, a propósito, deverão autorizar o ajui-
zamento.  Fala-se, em listagem exemplificativa, no 
número de associados, na capacidade financeira, no 
histórico de casos em que se envolveu a associação, nos 
especialistas que compõem seus quadros e no número 
de atingidos pelo dano.  A avaliação da representati-
vidade adequada, ope iudicis, far-se-á após a oitiva do 
Ministério Público, tanto no início do processo quanto 
no seu decorrer, pesando, aqui, a conduta processual 
do legitimado ativo.

De outro lado, como é ínsito aos projetos de marco 
legislativo de temas de tamanha relevância, importa 
sublinhar as alterações imaginadas pelos juristas que 
delinearam o anteprojeto. A norma, se aprovada como 
se apresenta, toma posição quanto a questões polêmi-
cas na tutela coletiva. 

No tocante à relação entre ação coletiva e ações 
individuais, adota-se a necessidade do indivíduo desis-
tir de sua demanda para que possa se beneficiar da 
coisa julgada coletiva – sistemática hoje excepcional-
mente prevista apenas para o mandado de segurança 
e para o mandado de injunção, em impetrações coleti-
vas. Como decorrência lógica, a ação coletiva não mais 
suspende o trâmite das individuais (art. 25, §§ 3º a 6º).

Quanto à competência territorial, sepulta-se o ema-
ranhado vigente, fruto da diferenciação, até hoje pouco 
precisa, entre danos locais, regionais e nacionais, sele-
cionando-se o foro da capital e, nele, preferencialmente 
varas especializadas, para o juízo e conhecimento, não 
obstante seja positivada a competência do domicílio da 
vítima para liquidação e execução do título coletivo.

Outras tantas questões deverão ser incluídas, pela 
vez primeira, no plano legal dos processos coletivos, 
como a ampliação do tratamento da consensualidade 
material (com previsão de prazo de dois anos para 

ajuizamento da ação anulatória do acordo 
homologado) e processual (com expressa 
menção aos negócios processuais), a previsão 
da remessa necessária como norma geral (na 
esteira do entendimento atual do Superior 
Tribunal de Justiça, mas sem mitigação em 
relação às ações que versem sobre direitos 
individuais homogêneos), o conceito de prova 
nova capaz de relativizar a coisa julgada cole-
tiva (o critério passa a ser a impossibilidade 
de sua produção na primeira demanda) e o 
ônus da prova (que segue a regra da afirma-
ção, na linha do diploma processual geral).

Por fim, existem significativas mudanças 
em relação a temas consagrados no atual 
microssistema, como a questão das custas, 
que passariam a seguir o regramento do 
Código de Processo Civil (art. 34 do Ante-
projeto).

Em se tratando de anteprojeto, se antevê 
um longo caminho, especialmente por se tra-
tar de matéria que envolve delicada pondera-
ção de interesses. A boa nova é que a via para 
o debate está, uma vez mais, aberta. Proposi-
tivamente aberta.

direito PúBliCo

antEprOjEtO dE rEfOrMa 
rEMOdEla açõEs cOlEtivas 
brasilEiras

 JoSé roBerto Mello Porto 

Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro

Presidente da Comissão de Estudos em Processo  

Civil da OAB/RJ

A tutela coletiva brasileira se encontra em pata-
mar de consolidação respeitado no cenário glo-
bal. É inegável que o mosaico existente, a juntar 

aos processos coletivos (tutela coletiva pela via prin-
cipal) os procedimentos fixadores de teses jurídicas 
(tutela coletiva pela via incidental) e os mecanismos 
extrajudiciais, garante um enriquecido funcionamento 
e, na última linha, a proteção dos direitos transindivi-
duais e dos individuais agregados.

Há muito, no entanto, se pretende robustecer o 
tratamento legal, através da criação de um “Código de 
Processo Coletivo” – pleito que jamais encontrou sig-
nificativa adesão legislativa. Recentemente, porém, se 
viu um novo capítulo, com a criação de um grupo de 
trabalho (GT) no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
durante a presidência do Ministro Dias Toffoli.

A composição do GT – heterogênea sob a ótica da 
origem e homogênea quanto à qualidade dos juristas – 
esclarece a preocupação com o delineio de marco legal 
das ações coletivas, democrático e comprometido com 
a maior efetivação dos direitos em jogo, com a pre-
sença da Ministra Maria Isabel Gallotti, coordenadora, 
dos Ministros Gurgel de Faria e Bruno Dantas, dos 
Conselheiros Henrique Ávila e Maria Tereza Uille, dos 
Desembargadores Aluisio Gonçalves de Castro Men-
des e Sérgio Shimura, dos professores Humberto The-
odoro Júnior, Teresa Arruda Alvim, Ricardo de Barros 

Leonel, Fredie Didier Júnior, George Abboud, 
Patrícia Pizzol e Welder Queiroz dos Santos, 
bem como do secretário especial Richard Pae 
Kim e do Juiz Rogério Marrone de Castro 
Sampaio.

O grupo elaborou um anteprojeto de 
lei, entregue ao Deputado Rodrigo Maia, 
comprometido com a resolução simples e 
eficiente das demandas coletivas. A simpli-
cidade passa, naturalmente, por concatenar 
o tratamento legal em apenas um diploma, 
razão pela qual a normativa, se aprovada, 
revogaria a Lei da Ação Civil Pública e o 
Código de Defesa do Consumidor (CDC), este 
apenas em seu terceiro título.

Diversas são as pensadas modificações 
dignas de aplauso. Não deixa de chamar a 
atenção, anteriormente, o respeito demons-
trado pelo histórico evolutivo dos processos 
coletivos brasileiros. Propõe-se a mudança 
com os olhos postos no aprimoramento de 
pontos criticados pela doutrina e/ou intrin-
cados na prática, porém com precioso senso 
de continuidade científica. 

Como não há modernidade sem uma boa 
tradição, são mantidos, com pequenos ajus-
tes, os moldes atuais de elementos centrais 
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o imóvel deixado por seus pais será parti-
lhado, em partes iguais, entre o seu cônjuge e 
o seu filho menor. No entanto, o seu cônjuge 
terá sobre esse imóvel o direito real de habi-
tação, alijando dessa forma seu filho Pedro 
da moradia própria e legítima. Cabe lembrar 
que o direito do cônjuge estará garantido 
mesmo que ele contraia novas núpcias ou 
união estável. 

Essa situação não é um exemplo criado, tra-
ta-se de um fato concreto e real, que vemos no 
dia a dia no Tabelionato.

Dessa forma propomos, de lege ferenda e 
seguindo a melhor doutrina, a alteração do 
art. 1.831, do Código Civil, no sentido de res-
tringir o direito real de habitação ao cônjuge 
ou ao companheiro, com limites temporais, 
e estendê-lo a outras pessoas que realmente 
necessitam dessa proteção, dando ênfase ao 
princípio do cuidado (vide Parágrafo único do 
art. 792 do Código Civil) e, consequentemente, 
repita-se, conferindo concretude ao princípio 
da dignidade da pessoa humana.

Propomos, de lege 
ferenda e seguindo 
a melhor doutrina, a 
alteração do art. 1.831 
do código civil no 
sentido de restringir o 
direito real de habitação 
ao cônjuge e estendê-lo 
a outras pessoas que 
realmente necessitam 
dessa proteção”

direito PúBliCo

a facE nEfasta dO dirEitO 
rEal dE habitaçãO

 FerNaNda leitão 

Vice-Presidente do Colégio Notarial do Brasil

Para iniciar, é mister diferenciar o direito real de 
habitação, previsto no inciso VI, do art. 1.225, do 
Código Civil brasileiro, que integra o Livro III, Do 

Direito das Coisas, daquele previsto no art. 1.831, infe-
rido no Livro IV, Do Direito das Sucessões.

O primeiro demanda para a sua constituição a 
escritura pública e o consequente registro. O segundo 
decorre do princípio da saisine, pelo qual se estabe-
lece que a posse dos bens do de cujus se transmite aos 
herdeiros imediatamente, na data de sua morte. Esse 
princípio foi consagrado em nosso ordenamento jurí-
dico pelo art. 1.784, do Código Civil. No entanto, a posse 
não é concedida ipso iure. O cônjuge ou companheiro 
supérstite terá que requerê-lo e implementar determi-
nadas condições impostas por lei para fazer jus a esse 
direito, devendo, nas duas situações, que esse direito 
seja registrado para alcançar o status de direito real, 
oponível erga omnes, vide o item 7, inciso I, do art. 167 
da Lei nº 6.015/1973.

O foco desse paper será tão somente o direito real 
de habitação decorrente do direito sucessório, mor-
mente, sobre a função desse direito. Portanto, deixare-
mos de lado outras discussões, algumas já ultrapassa-
das, e.g. se o companheiro fará ou não jus a esse direito.

Com efeito, em apertada síntese, a função do 
direito real de habitação é conceder o direito à moradia 
ao cônjuge ou companheiro sobrevivente e, com isso, 
garantir concretude do princípio da dignidade da pes-
soa humana. 

Atualmente, esse direito está previsto, como já 
dito acima, no art. 1.831, do Código Civil, de forma bas-
tante ampla, ou seja, uma vez concedido esse direito 

de habitação, o cônjuge ou o companheiro o 
usufruirá vitaliciamente, ainda que contraia 
novas núpcias ou união estável.

A vetusta legislação não era tão abran-
gente quanto a atual. O direito ao usufruto 
vidual e o direito real de habitação, pri-
meiramente previstos na Lei nº 4.121/1964 
(Estatuto da Mulher Casada), depois nos 
incisos 1º e 2º do art. 1.611 do Código Civil de 
1916 e, posteriormente, na Lei nº 8.971/1994, 
na Lei nº 9.278/1996 e na Lei nº 10.050/2000 
(direito real de habitação ao filho deficiente) 
eram mais limitados. Vale dizer que a legis-
lação anterior condicionava a concessão 
desse direito até que o cônjuge ou o com-
panheiro não convolasse novas núpcias ou 
união estável.

É certo também que já existe uma aba-
lizada e forte corrente doutrinária, liderada 
por Luiz Paulo Vieira de Carvalho e Ana 
Luiza Maia Nevares, entre outros não menos 
importantes, que vêm se insurgindo contra a 
extensão e, por vezes, falta de funcionalidade 
desse direito.

Vejamos o exemplo que se segue: Maria 
e João são casados sob o regime da separa-
ção convencional e absoluta de bens, ambos 
em segundas núpcias e com prole dos rela-
cionamentos anteriores. O casal mora com 
Pedro, filho de seis anos de Maria, no imóvel 
que os pais de Maria deixaram para ela. Com 
a morte de Maria, se ela não fizer testamento, 
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a cOnstruçãO dO trabalhO 
sEGurO E dEcEntE EM tEMpOs 
de crise e covid-19 

 aNdré MaCHado CavalCaNti 

Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de Campina Grande (PB)

Vivemos um momento singular, pois as popula-
ções dos quatro cantos do mundo encontram-
se assustadas na luta contra um inimigo invi-

sível, sem armas suficientes à dizimação da covid-19. 
Milhares de pessoas perderam suas vidas para o vírus; 
outras tantas submeteram-se a longos e penosos tra-
tamentos. 

Tudo isso também acarretou mudanças profundas 
no mundo do trabalho, inicialmente, com um crescente 
número de demissões causadas pela severa crise eco-
nômica e retração do mercado de trabalho decorrentes 
da drástica redução da circulação de pessoas e, conse-
quentemente, do consumo. 

Também o modus operandi das atividades labora-
tivas foi substancialmente modificado, com o impe-
rativo confinamento das pessoas em seus lares, incre-
mentando-se fortemente o home office e a utilização 
da inteligência artificial. Essas circunstâncias cons-
tituem desafios e obstáculos para a instituição de 
um ambiente de trabalho seguro e saudável, ecologi-
camente equilibrado, conforme preconiza a vigente 
Constituição Federal.

No mundo pré-pandemia as estatísticas em torno 
do número de acidentes de trabalho ocorridos já nos 
assombravam, não obstante o vasto acervo de leis e 
regulamentações em prol da vida, da saúde, da inte-
gridade física e mental dos trabalhadores. O Brasil, 
segundo relatórios da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), ocupa o 4º lugar no ranking dos países 
com mais acidentes de trabalho, perdendo apenas para 
China, Estados Unidos e Rússia, nesta ordem. 

Esse cenário, conquanto difícil, não poderá consti-
tuir óbice ao cumprimento de uma agenda do trabalho 
decente, notadamente porque precisamos ter claro que 
as pandemias, assim como as guerras e as grandes crises 
econômicas, representam fatores que potencializam as 
ações das sociedades em busca de grandes conquistas para 
a superação das adversidades históricas que lhes assolam.

É preciso, pois, pensar formas de dar efetividade 
aos ditames constitucionais e infraconstitucionais 
vigentes, bem como à política de saúde e segurança 
dos trabalhadores de que trata o Decreto nº 7602/2011, 
sem falar nas normas internacionais ratificadas pelo 
Parlamento brasileiro.

O objeto deste estudo é analisar a legislação emer-
gencial e permanente vigentes, relacionadas ao mundo 
do trabalho, com enfoque às normas de saúde e segu-
rança no ambiente de trabalho, de modo a propor solu-
ções para o avanço da agenda de construção de um 
cenário de trabalho seguro e decente em meio à crise 
decorrente da pandemia da covid-19.

A Constituição de 1988 trouxe aos brasileiros um 
complexo arcabouço jurídico garantidor da saúde e 
segurança no trabalho, em conformidade com a filoso-
fia da Convenção 155 da OIT, denominada “Convenção 
sobre Segurança e Saúde dos Trabalhadores, 1981”, apro-
vada na 67ª Conferência Internacional do Trabalho, em 
Genebra, na Suíça, que viria a entrar em vigor no plano 
internacional dois anos depois; e, no Brasil, no ano de 
1993, após a sua aprovação por meio do Decreto Legis-
lativo nº 27, de 17 de março de 1992. Segundo o art. 4º 
- 1 dessa convenção “Todo membro deverá, em consulta 
com as organizações mais representativas de emprega-
dores e de trabalhadores, e levando em conta as condi-
ções e as práticas nacionais, formular, pôr em prática e 
reexaminar periodicamente uma política nacional coe-
rente em matéria de segurança e saúde dos trabalhado-
res e o meio-ambiente de trabalho”.

De plano, infere-se que é dever do Estado planejar, 
fiscalizar e reavaliar as políticas de prevenção em prol 
da saúde, da higiene e da segurança dos trabalhadores, 
em qualquer tempo, especialmente em situações de 
agravo e de maior vulnerabilidade dos destinatários da 
proteção instituída no plano internacional.

Por conseguinte, e tendo em vista o propósito desse 
estudo, cabe salientar que a pandemia decorrente da 
covid-19 demandou a normatização de novas situa-
ções vivenciadas nas relações de trabalho, o que se deu, 
em grande parte, por meio da Medida Provisória nº 
927/2020, que, não convertida em lei pelo Congresso 
Nacional, caducou em 20 de julho.

Essas circunstâncias não autorizam o Poder Público, 
segundo as suas competências (art. 6º da Convenção), a 
negligenciar as normas que assegurem a saúde física e 
mental dos trabalhadores. Antes, pelo contrário, enten-
demos que, neste momento de dificuldades, restrições e 
imprevisibilidades, que nos levam a uma crise sem pre-
cedentes, devem ser salvaguardadas as garantias à vida, 
à saúde e à segurança daqueles que buscam no trabalho 
a concretude do princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana.

A ideia da máxima proteção foi ainda positivada 
na Carta Magna, segundo o qual “a ordem econômica, 
fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por finalidade assegurar a todos uma 
existência digna, conforme os ditames da justiça social”, 
enunciando, assim, a prevalência do interesse coletivo 
sobre o individual, este consubstanciado na propriedade 
dos meios de produção e de prestação de serviços.

A partir dos regramentos internacionais e documen-
tos elaborados pela OIT, o trabalho decente é aquele que 
resulta de oportunidades iguais conferidas a homens e 
mulheres para que trabalhem de forma produtiva e com 
respeito à saúde e segurança no ambiente laboral, mas 
também aos valores próprios da personalidade humana, 
a exemplo da dignidade da pessoa humana e do valor 
social do trabalho, de forma a proporcionar a redução 
da pobreza, a diminuição das desigualdades sociais, a 
garantia da governabilidade democrática e o desenvol-
vimento sustentável.

Esses parâmetros permitem o cumprimento dos 17 
objetivos de desenvolvimento sustentável que consti-
tuem a Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas 
(ONU), em especial o objetivo de número 8, que consiste 
na promoção do “crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e 
trabalho decente para todas e todos”.

A legislação emergencial, portanto, deverá contem-
plar mecanismos que assegurem à economia a manu-
tenção dos postos de trabalho, de modo a não agravar 
a situação de desemprego no País, já tão alarmante no 
período pré-pandemia, para que possamos, passado o 
momento de crise, buscar o crescimento econômico que 
possibilite a redução da pobreza e das desigualdades 
sociais.

A noção de trabalho decente está intrinsecamente 
ligada à dignidade da pessoa humana, não se conce-
bendo haver previsão constitucional quanto ao direito 
ao pleno emprego, senão vinculada a condições que 
observem a igualdade de gênero, raça, credo, e orienta-
ção sexual, dentre outros aspectos próprios da persona-
lidade humana, em um contexto de total liberdade de 
convicções, em adição a condições de trabalho de res-
peito à saúde e à segurança dos trabalhadores.

As medidas de prevenção não podem ser conside-
radas como custo do emprego, mas como investimento 
que evitará o infortúnio laboral que poderá causar preju-
ízos a todos, retirando a saúde ou a vida do trabalhador, 
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a pandEMia dE cOvid-19  
E O auMEntO dOs casOs  
dE fEMinicídiO
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 JeaNe Xaud 

Coordenadora da Comissão dos Direitos da 

Mulher da Anadep

Em janeiro de 2020, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) alertou sobre o surto da 
doença causada pelo novo coronavírus, 

a covid-19, que representava uma Emergência 
de Saúde Pública de Importância Internacional 
– o mais alto nível de alerta da Organização. 
Em março de 2020, a covid-19 foi caracterizada 
pela OMS como uma pandemia, em decorrência 
do seu rápido alastramento geográfico entre a 
população mundial.

A partir desses marcos, a comunidade inter-
nacional assistiu atônita, diária e incessante-
mente, à rápida disseminação da covid-19 e às 
fracassadas tentativas dos Estados Nacionais 
em freá-la. Chegou-se a pensar que o corona era 
um vírus democrático, porque não escolhia suas 
vítimas em razão de sexo, raça, classe, gênero, 
idade, deficiência, atingindo a todos e todas da 
mesma maneira – inesperada, forte, por muitas 
vezes, letal. A comunidade internacional ima-
ginou-se diante de um perigo igual, comum a 
todos e todas – ledo engano.

Logo essa cortina se entreabriu e começou-
se a perceber que a pandemia covid-19 era mais 
cruel do ponto de vista da violação de direitos 
humanos para determinadas populações do que 

dor em seus afazeres, em manifesto prejuízo à saúde e à 
segurança no trabalho.

Também o trabalho prestado sob demanda de apli-
cativos tem sido uma realidade crescente, pois muitos 
serviços passaram a ser prestados unicamente por esse 
meio. Milhares de trabalhadores passaram a utilizar-se 
de motocicletas e bicicletas, quando não de carros, para 
transportar toda sorte de produtos para consumidores 
privados dos meios tradicionais de consumo.

Esses entregadores encontram-se atualmente em 
um limbo jurídico, pois a legislação brasileira não regu-
lamenta essa atividade, deixando-lhes à própria sorte e 
sujeitos às condições impostas pelas empresas de apli-
cativos, com pouco ou nenhum poder de negociação. 
Muito se discute no Brasil e no mundo acerca da natu-
reza desse tipo de serviço, mas pouco se tem avançado 
efetivamente na regulamentação do ofício com vistas à 
instituição de regras que assegurem condições de saúde 
e segurança daqueles que o elegem ou a ele se rendem 
por absoluta falta de opção mais vantajosa.

Como o teletrabalho, o trabalho sob demanda de apli-
cativos também deve permanecer sendo prestado em 
larga escala, a partir da pandemia da covid-19, deman-
dando de todos maior atenção e preocupação para essa 
que vem sendo chamada a “nova classe operária”.

Vista por muitos como “uma nova forma de escravidão 
moderna”, em razão dos baixíssimos ganhos e das jorna-
das exaustivas, em condições de completa insegurança, o 
trabalho sob demanda de aplicativos constitui um desafio 
às sociedades modernas, pois é vista como uma forma de 
empreendedorismo quando, em verdade, revela a última 
tentativa de sobrevivência daqueles que não encontram 
lugar na profissão que desejaram ou escolheram.

Um ambiente de trabalho ecologicamente equili-
brado permite alcançarmos um cenário de trabalho 
decente, mas, para tanto, não basta uma legislação 
protetiva, mas uma cultura de efetivo cumprimento ao 
ordenamento jurídico e uma fiscalização eficiente para a 
imposição de sanções que coíbam as infrações.

As soluções de momento, voltadas à satisfação do 
mercado e à preservação do emprego, conquanto res-
peitáveis, não podem ser vistas isoladamente, senão em 
conjunto com normas de saúde e segurança do traba-
lhador, pois essas não podem ser relegadas a segundo 
plano em nenhuma hipótese, devendo prevalecer sobre 
outras circunstâncias, já que a vida e a saúde consti-
tuem o bem maior de todo cidadão. 

onerando eventualmente a empresa com reparações 
por conduta ilícita e com a reposição da mão de obra 
afastada e, ainda, a própria sociedade que terá maiores 
desembolsos com benefícios previdenciários pagos às 
vítimas desses sinistros.

Isso porque muitas patologias não se revelam con-
temporâneas às atividades que as ocasionam, mas ape-
nas no futuro, de modo que a jurisprudência consoli-
dou-se no sentido de que a constatação do adoecimento, 
após a dispensa, não representaria, por si só, entrave à 
proteção do trabalhador prejudicado com a redução ou 
perda da sua capacidade laborativa.

Há de se reconhecer ainda que o teletrabalho trans-
fere ao empregado, muitas vezes, encargos próprios do 
empregador, a exemplo da estruturação adequada do 
local de trabalho e a adoção de procedimentos compa-
tíveis com a preservação da sua higidez física e mental. 
Em que pese caber ao empregador, a teor do art. 75-E da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), instruir seus 
empregados quanto às medidas de precaução a fim de 
evitar doenças e acidentes de trabalho, é inafastável a 
conclusão de que a ausência de contato direto entre as 
partes mitiga o poder diretivo do empregador quanto à 
necessária fiscalização das rotinas laborais no que toca 
a procedimentos preventivos.

Também o excesso de trabalho prestado em 
ambiente domiciliar, a dificuldade de desconexão e o 
isolamento nos afazeres podem comprometer a neces-
sidade de efetivo descanso e a saúde mental do obreiro, 
notadamente porque a gestão do teletrabalho, via de 
regra, se dá por cobrança de metas e resultados, sem 
contato direto e diário nas atividades prestadas.

Por fim, há no teletrabalho um perigo acentuado 
relacionado com patologias ligadas à postura e à visão, 
sendo imperativo observar-se o quanto disposto na 
Norma Regulamentadora 17, editada pelo antigo Minis-
tério do Trabalho e Emprego (hoje Secretaria Especial 
do Trabalho), da qual constam disposições destinadas 
a “estabelecer parâmetros que permitam a adaptação 
das condições de trabalho às características psicofi-
siológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar 
um máximo de conforto, segurança e desempenho efi-
ciente”.

Em agravo a tudo isso, tem-se que o teletrabalho não 
admite limitação de jornada, circunstância que deso-
nera o empregador do dever de adotar medidas voltadas 
a um efetivo descanso diário e semanal do teletrabalha-

eSPaço aNaMatra



4342  Outubro 2020   |  Justiça & Cidadania   no 242

dios, crime de ódio, que tem como causas estruturais 
o machismo, o patriarcado, a cultura eurocêntrica, 
heteronormativa, capitalista, racista, LGBTIQI+fóbica 
e destruidora do meio ambiente.

No Brasil, este aumento se deu em proporções 
variadas, a depender da região, podendo chegar aos 
níveis alarmantes de São Paulo, que alcançou o pata-
mar de 50% de aumento das mortes de mulheres em 
razão do gênero, em relação ao mesmo período de 
março a abril de 2019, sendo que mais de 66% destes 
crimes de ódio ocorreram dentro da própria residên-
cia da mulher, segundo dados do Ministério Público 
de São Paulo. 

Em países como China, Itália, França e Espanha, 
os primeiros a experimentarem as consequências 
mais nefastas da covid-19, o número de feminicídios 
também aumentou consideravelmente, assim como 
identificou-se expressiva subnotificação de novos 
casos de violências doméstica e familiar.

A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos 
(ONDH), por meio de denúncias feitas pelo Disque 
100 e Disque 180, sinaliza que as principais violações 
de direitos humanos em tempo de pandemia têm sido 
exposição de risco à saúde, seguida por maus tra-
tos, insubsistência material, e agressão/ vias de fato. 
Aponta, ainda, que as principais vítimas das violações 
de direitos humanos relacionadas à pandemia do 
novo coronavírus têm sido pessoas socialmente vul-
neráveis, pessoas em restrição de liberdade, idosos, 
mulheres e crianças.

O confinamento e isolamento social, aliados à 
total omissão governamental em investir nos con-
trapesos necessários, nas políticas públicas destina-
das a evitar, por exemplo, o desemprego em massa, 
assim como o colapso do SUS, contribuíram para um 
maior tensionamento das relações pessoais, o que 
tende a desencadear mais violência, denotando que o 
lar, o ambiente privado, não é um lugar seguro para 
mulheres e meninas, principalmente se forem negras 
e indígenas.

Outro fator importante, a diminuição da oferta dos 
serviços da rede de atenção à mulher, principalmente 
os efetuados pelas equipes interdisciplinares (geral-
mente formadas por psicólogos e assistentes sociais), 
nos moldes preconizados pela Lei Maria da Penha e 
referendados pelo Protocolo Mínimo de Padroniza-
ção do Acolhimento e Atendimento da Mulher em 

Situação de Violência Doméstica e Familiar 
(Condege/2014), significa, na ponta, a vulne-
rabilização de mulheres e tem estreita cor-
relação com o expressivo aumento de casos 
de feminicídio, sendo determinante, tam-
bém, para a subnotificação de registros de 
novos casos de violência doméstica e fami-
liar, observada junto aos órgãos oficiais de 
denúncia. 

Fato é que a pandemia de covid-19 
trouxe um desafio maior para as institui-
ções encarregadas pela concepção e execu-
ção da política pública de prevenção e com-
bate à violência de gênero, denotando que 
faz-se urgente e necessária uma maior aten-
ção, valorização e novos investimentos nas 
áreas da saúde, educação, segurança, mora-
dia, acesso à Justiça, acesso a emprego em 
igualdade de condições, para que se consiga 
efetivamente diminuir as discriminações 
e violências vivenciadas pelas mulheres e 
meninas, especialmente as negras e indíge-
nas, mesmo em dias pandêmicos.

Pede-se vênia para agregar a palavra 
firme da aguerrida companheira de luta, 
Doutora Lucia Xavier, Criola: “A sociedade 
brasileira não pode escolher sacrificar as 
mulheres negras nesse grave quadro de 
violência e violação dos direitos face ao 
impacto da pandemia do novo coronavírus 
no País. Queremos viver em um País demo-
crático, com direitos e dignidade. A solução 
das crises e da pandemia de covid-19 no Bra-
sil passa pela garantia de vida digna para as 
mulheres negras”. E a exigência certeira de 
Joênia Wapixana, deputada federal indígena 
que, diante da necessidade de criar-se um 
fundo de apoio às comunidades indígenas 
em tempos de pandemia, bradou: “É uma 
emergência, os indígenas estão morrendo e 
desprotegidos”.

Finaliza-se, desejando que nada pior do 
que a vivência da pandemia de covid-19 seja 
necessário para que uma nova ordem mun-
dial mais justa nasça, exatamente depois da 
chuva, como uma flor de Mandacaru, a nos 
dizer que há esperanças. 

para outras, pois atingia mais violentamente as pes-
soas vulnerabilizadas socialmente, como é o caso das 
mulheres e meninas, em sua maioria negras, que são 
majoritariamente atingidas pela violência institucio-
nal e de gênero, obrigadas a conviver com a perene 
negação de seus direitos.

A forma como a violência de gênero atinge as 
mulheres no mundo, mais fortemente na América 
Latina, recai mais pesadamente sobre negras, indíge-
nas e periféricas, sendo considerada como verdadeira 
epidemia. Com o advento da pandemia de covid-19, 
os números que referenciam esta violência sofreram 
um significativo acréscimo, trazendo para o foco do 
debate quais seriam as suas causas, por que morrem 
ainda mais mulheres vítimas de feminicídio em um 
momento tão delicado, no qual a união e a proteção 
coletiva, familiar, deveria ser o norte? 

Um vírus ainda desconhecido da comunidade 
científica, que só nas Américas até meados de 
setembro de 2020 matou mais de 530 mil e infec-
tou mais de 15 milhões de pessoas – segundo dados 
da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) 
e da OMS – não só contribuiu para o aumento da 
violência praticada contra as mulheres, inclusive em 

sua expressão máxima que é o feminicídio, 
como também para o seu desemprego, ado-
ecimento, sobrecarga de trabalho domés-
tico, trazendo ainda mais desigualdades e 
violências outras.

O cumprimento das novas regras de iso-
lamento social, que para algumas famílias 
significou descanso, possibilidade de estudo 
e aperfeiçoamento profissional, convivência 
pacífica familiar, renovação da casa, cresci-
mento, pausa, compartilhamento de afetos, 
para outras foi sinônimo de conflitos acir-
rados, dificuldades financeiras aumentadas, 
fome, desentendimentos, aprisionamento, 
excesso de trabalho, adoecimento, rupturas 
e mortes violentas.

Confinadas em casa, muitas desempre-
gadas, mulheres e meninas passaram a ser 
alvo ainda mais fácil e constante de feminicí-
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cacia pode responder a algumas perguntas 
relativas ao acesso à Justiça em tempos de 
pandemia.

Os resultados da pesquisa serão analisa-
dos e interpretados em conjunto com a Fun-
dação Arcadas e possibilitarão identificar e 
compreender os impactos da pandemia no 
dia a dia do exercício profissional, bem como 
fomentar a busca de soluções para essa nova 
realidade.

Cerca de dois mil profissionais respon-
deram à pesquisa. A conclusão foi apresen-
tada durante webinar promovido pela AASP 
e pela Fundação Arcadas, que contou com a 
presença dos Presidentes de ambas as enti-
dades, dos Presidentes do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região e do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo, Desembargadores Mairan 
Gonçalves Maia Júnior e Geraldo Francisco 
Pinheiro Franco, respectivamente, além 
do diretor da Faculdade de Direito da USP, 
Floriano Peixoto de Azevedo Marques, das 
diretoras da AASP Viviane Girardi (Vice-Pre-
sidente) e Silvia Rodrigues Pachikosky, e do 
professor Oreste Laspro.

A suspensão dos prazos judiciais em pro-
cessos físicos foi o maior obstáculo enfren-
tado pelos advogados durante a pandemia. 
Para mais da metade dos entrevistados, este 
foi o maior problema da interrupção do tra-
balho presencial.

No estudo, os profissionais também cita-
ram a ausência de uniformização dos atos 
pelos tribunais e a dificuldade de despachar 
com o magistrado entre os principais empe-
cilhos enfrentados nesta fase.

A advocacia considerou a falta de clientes 
outro efeito direto da pandemia. A ausência 
de novos casos e a baixa prospecção de 
clientes foram citadas por mais da metade dos 
entrevistados: 60% e 55%, respectivamente. A 
inadimplência dos clientes afetou 53%, e 60% 
dos entrevistados listaram que a pandemia 
causou queda nos rendimentos.

A pesquisa também revelou um paradoxo profis-
sional. Ao mesmo tempo que 51% dos entrevistados 
apontaram dificuldades em fazer o peticionamento 
físico como uma adversidade, apenas 6% revelam ter 
tido dificuldade com os diversos sistemas eletrônicos 
adotados pelos tribunais.

É certo  que a pesquisa demonstrou uma efetiva 
transformação nos serviços jurídicos gerada pela 
pandemia. Os tribunais, aos poucos, estão conseguindo 
se ajustar, mas a advocacia ainda sofre as consequências 
dessa mudança advinda não só das novas práticas 
virtuais/ digitais, mas também pela própria exigência 
de acomodação do mercado, no relacionamento com os 
clientes e na forma de prospecção de novos.

Cremos que os resultados  revelaram, ainda, pro-
blemas importantes, muitos deles de difícil solução, 
mesmo porque a superação depende também de ter-
ceiros, em particular do Judiciário.

Contudo, a partir dos dados colhidos e do amplo 
debate com a comunidade acadêmica, será possível 
estudar medidas e apresentar propostas concretas 
com soluções para essas dificuldades apontadas na 
pesquisa. Como muito diálogo e boa vontade de todos 
os envolvidos, poderemos construir os caminhos para 
superarmos esses desafios e trabalharmos para o aper-
feiçoamento na prestação jurisdicional.

Esta pesquisa foi o primeiro passo na longa cami-
nhada rumo ao entendimento dos impactos da pande-
mia sobre a advocacia, especialmente sobre os proce-
dimentos que vieram para ficar, como, por exemplo, as 
audiências e as sessões de julgamentos por videocon-
ferência.

A advocacia pode estar convicta de que o resultado 
dessa pesquisa balizará o trabalho e a atuação da AASP 
na busca constante do aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional, com a observância de todas as garantias 
constitucionais dos jurisdicionados e da indispensabi-
lidade da advocacia na administração da justiça. Vale 
destacar a importante participação da Fundação Arca-
das nessa iniciativa, que está contribuindo para a aná-
lise e interpretação dos resultados tabulados.

Acesse a pesquisa em:  https://www.aasp.org.br/
em-pauta/aasp-e-fundacao-arcadas-divulgam-pesquisa-
sobre-prestacao-do-servico-judiciario-na-pandemia/

acEssO à justiça  
durantE O pEríOdO dE 
distanciaMEntO sOcial 
 a aaSP e a Fundação arcadas de apoio à Faculdade  
de Direito da USP apresentam os resultados da sua  
mais recente pesquisa

eSPaço aaSP

 reNato Cury 

Presidente da AASP

A pandemia trouxe inúmeros impactos 
e desafios para a sociedade, especial-
mente para o exercício das atividades 

profissionais. Com os operadores do Direito 
não foi diferente. Advocacia, magistratura, 
promotoria de justiça e defensoria foram 
obrigadas a se adaptarem à nova realidade 
imposta. Diversas questões foram norma-
tizadas pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), tudo de maneira a uniformizar os pro-
cedimentos a serem adotados pelos tribunais 
em razão da covid-19.

Nada obstante os esforços empreendi-
dos pelo CNJ na uniformização dos proce-
dimentos, inúmeras questões ainda estão 
em aberto e precisarão ser adequadamente 
enfrentada. Diante desse cenário e de 
maneira a entendermos os principais desa-
fios já vivenciados pela advocacia e aqueles 
que estão por vir, a Associação dos Advo-
gados de São Paulo (AASP) e a Fundação 
Arcadas de apoio à Faculdade de Direito 
– USP lançaram a pesquisa junto  à  classe. 
Para tanto, foi disponibilizado no site da 
AASP, entre os dias 18 de junho e 15 de julho, 
um questionário por meio do qual a advo-
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organizado, já que os membros do MP con-
vivem com situações diárias que necessitam 
de retaguarda e de segurança institucional. 

Em seu dia a dia, os Procuradores e Pro-
motores de Justiça atuam em oposição ao 
crime organizado, combate à corrupção e 
facções criminosas, ou seja, a criminalidade 
grave em todos os setores. Atualmente, exis-
tem vários membros do MP em regime de 
segurança em razão de ameaças e grave risco 
de vida. 

A atuação do MP ocorre na seara admi-
nistrativa e extrajudicial e se estende por 
todas as fases dos processos cíveis ou crimi-
nais ajuizados com a finalidade de proteção 
dos bens jurídicos erigidos a esse patamar 
pelo texto constitucional ou pelas leis em 
vigor, conforme vontade popular expressa na 
manifestação do legislador. Ou seja, ao MP 
cabe zelar pelo interesse público. 

No encaminhamento da sustentação das 
acusações, o membro do MP participa de 
audiências com presença de acusados e, nos 
crimes dolosos contra a vida, ele comparece 
as sessões dos Tribunais do Júri, onde na pre-
sença de todos os participantes expõem oral-
mente os fatos e elementos do processo e, ao 
final, requer a condenação dos envolvidos. 

O MP também é responsável por pleitear 
em juízo, por meio de ação penal correspon-
dente, a pretensão punitiva estatal, civil, 
penal e administrativa. São atribuições da 
carreira que tornam indispensável reconhe-
cer que a atuação ministerial possui maior 
abrangência e risco a seus agentes.

Hoje, a categoria não goza desse reconhe-
cimento legal, que na visão da Conamp é legí-
timo. A proposta foi elaborada pela Comissão 
de Proposição Legislativa da entidade e rati-
ficado pelo conselho deliberativo. Trata-se de 
uma conceituação que afaste a atuação do 
MP de ser uma atividade apenas administra-
tiva e judicial. 

É importante deixar claro e transparente 
que o reconhecimento é exclusivamente 
conceitual. Com o projeto, não há repercussão 
financeira, pecuniária, previdenciária ou de 

qualquer espécie à carreira. O reconhecimento 
como atividade de risco muda a visão da 
própria instituição sobre a atuação dos 
membros do MP. Como resultado, a medida 
pode representar a implementação de 
planejamentos mais robustos de segurança 
para os membros do MP desempenharem 
suas funções.

Diante do cenário exposto, é pertinente 
que o texto seja enviado como projeto de 
lei ao Congresso Nacional. A tramitação e 
aprovação pela Casa Legislativa de projeto 
com esse pleito faz-se necessária para ressal-
tar a importância da atuação do Ministério 
Público na sociedade brasileira neste período 
tão desafiador, em que vemos a escalada dos 
índices de violência e criminalidade nas mais 
diversas esferas. 

A medida pode contribuir tanto para 
a atuação do MP quanto para o fortaleci-
mento da democracia brasileira e do Estado 
Democrático de Direito. O reconhecimento 
legislativo da atuação dos membros como 
atividade de risco é fundamental para 
garantir e dar mais segurança à atuação 
estratégica dos Procuradores e Promotores 
de Justiça do Ministério Público brasileiro 
no combate à corrupção e criminalidade 
grave, questões urgentes e de interesse de 
toda a sociedade.

Procuradores e 
Promotores de justiça 
atuam em oposição 
ao crime organizado, 
combate à corrupção e 
facções criminosas, ou 
seja, a criminalidade  
grave em todos os setores” 

46 eSPaço CoNaMP

  MaNoel Murrieta 

Presidente da Conamp

Os desafios inerentes à atuação dos 
membros do Ministério Público no 
desempenho de suas atribuições vão 

muito além da conceituação vigente que con-
sidera a atividade apenas como administra-
tiva e judicial. Os Procuradores e Promotores 
de Justiça – em conjunto com instituições 
do Sistema da Justiça e segurança pública, 
como as polícias Federal, Civil e Militar – 
agem diretamente no combate à criminali-
dade grave. Com isso, os membros do Minis-
tério Público correm, de fato, risco pessoal e 
familiar no cumprimento de suas funções, 
não sendo raro nos depararmos com situa-

ções de ameaças e, até mesmo, quadros gra-
víssimos de assassinatos.  

Diante dessa realidade, a Associa-
ção Nacional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp), entidade que representa 
mais de 16 mil membros do Ministério 
Público em todo o Brasil, apresentou à Pro-
curadoria-Geral da República (PGR), no iní-
cio de setembro, a minuta de um projeto de 
lei em reconhecimento à atividade de risco 
de Procuradores e Promotores de Justiça. 

O principal objetivo da iniciativa é 
demonstrar que se trata de uma atividade de 
risco sobre o aspecto do combate ao crime 

 riscOs intrínsEcOs à   
 atuaçãO dO Mp dEMandaM  
 rEcOnhEciMEntO
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Como afirma Kelerhoff1, tais regras eram 
“herança da constituição do império”, que a 
ordem republicana, introduzida em Weimar 
em 1919, não foi capaz de superar, e possibi-
litaram a ascensão do nazismo de Hitler na 
Alemanha a partir de 1933.

Para nós, no Brasil, é muito importante 
essa lição do passado não resolvido pela 
República de Weimar, pois passamos a con-
viver sistematicamente com ameaças de 
autoritarismo e incentivo à barbárie. As 
ameaças alcançam até mesmo as instituições 
políticas, acuadas pela possibilidade de uma 
suposta “intervenção militar”, que, segundo 
seus apologistas, teria fundamento a par-
tir do art. 142 da Constituição, que prevê o 
papel das FFAA, ali incluído o seu emprego 
em operações de GLO, como previa o art. 48 
da Constituição alemã de 1919, que manteve 
uma regra do antigo regime monárquico, 
incompatível com a República.

Em razão disso e das ameaças do emprego 
das FFAA em casos de segurança interna do 
País, na eterna “tutela dos militares” sobre a 
política e os civis, é preciso ressaltar que o 
art. 142 é uma construção incompatível com 
a noção de República e soberania popular.

Referido artigo representa um traço do antigo 
regime absolutista, construído a partir do raciona-
lismo que colocou o monarca acima do povo e como 
representante máximo da nação, como fez Pedro I, ao 
fechar o Parlamento (“A Noite da Agonia”, 12/11/1823) 
e outorgar a Constituição de 1824, cujos artigos 10 e 
11 previam que “os poderes políticos (...) são quatro: o 
Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Exe-
cutivo e o Poder Judicial” e que “os representantes da 
nação brasileira são o imperador e a Assembleia Geral”.

Ou seja, o imperador colocava-se como uma insti-
tuição (“o representante primeiro da nação”) e acima 
do povo, com base em construção racional difundida 
por Hegel, a partir de sua Filosofia do Direito, para 
justificar a Monarquia constitucional, principalmente 
depois do Congresso de Viena (1814-1815), que tinha 
entre seus postulados a restauração da antiga ordem 
absolutista, mesmo que sob a forte intervenção militar 
contra os movimentos liberais.

É neste sentido que a Constituição de 1824, no 
artigo 98, previa que: 

“O Poder Moderador é a chave de toda a organiza-
ção Política, e é delegado privativamente ao Impe-
rador, como Chefe Supremo da Nação, e seu Pri-
meiro Representante, para que incessantemente 
vele sobre a manutenção da Independência, equilí-
brio, e harmonia dos mais Poderes Políticos”.

O art. 102 da Constituição de 1824 estabelecia que 
“o Imperador é o Chefe do Poder Executivo, e o exercita 
pelos seus Ministros de Estado”; e, pela redação do art. 
148: “ao Poder Executivo compete privativamente empre-
gar a Força Armada de Mar, e Terra, como bem lhe pare-
cer conveniente à Segurança, e defesa do Império”.

Assim, verifica-se que a força militar poderia ser 
empregada pelo imperador para garantir “a segu-
rança” contra as rebeliões liberais promovidas por 
populares ou grupos oposicionistas à Monarquia, no 
âmbito interno do Estado brasileiro.

Essa utilização dos militares (prevista no art. 148 
da Constituição de 1824) segue a lógica do princípio 
da restauração, conforme proposto no Congresso de 
Viena (1814-1815), com o uso da intervenção militar 
interna para reprimir os ideais liberais e garantir a 
velha ordem absolutista, como forma de manter a lei e 
a ordem em favor do antigo regime, como se verificou 
na derrubada da Comuna de Paris (1871).

Para nós, no Brasil, é 
muito importante essa 
lição do passado não 
resolvido pela república 
de Weimar, pois 
passamos a conviver 
sistematicamente 
com ameaças de 
autoritarismo e 
incentivo à barbárie”

OriGEns dO artiGO 142  
da cOnstituiçãO

eSPaço iaB

 JorGe ruBeM FoleNa de oliveira 

Diretor de Representações Estaduais do IAB

Desde a promulgação da Constitui-
ção de 1988, o que tem despertado a 
atenção de historiadores, cientistas 

sociais, jornalistas e juristas é a aplicação 
recorrente, por parte de sucessivos gover-
nos civis, do art. 142 da Constituição para a 
“garantia” da Lei e da Ordem (GLO), com o 
emprego das Forças Armadas (FFAA) para 
substituir ou suplementar o papel da polícia.

Assim, diante da atual conjuntura do País, 
considero necessário, por meio deste traba-
lho, analisar as origens da GLO, para verificar 
se esse instituto é compatível com o sistema 
republicano, inclusive a partir da experiência 
da Constituição de Weimar de 1919.

Isto porque, em agosto de 2019, diante de 
pressões políticas de grupos autoritários e 
da tentativa de fortalecimento da extrema-
direita na Alemanha, retomou-se o debate 
naquele país sobre “os três erros fundamen-
tais da Constituição de Weimar”, que então 
completava cem anos.

Os três erros daquela constituição seriam 
os artigos 24, 48 e 53, que previam, em linhas 
gerais, que o presidente poderia dissolver o 
parlamento; que o presidente, com a ajuda 
das forças armadas, poderia intervir para 
restabelecer a segurança e a ordem pública, 
e estabelecia a nomeação do primeiro-minis-
tro como atribuição do presidente.
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Ora, a República deveria ter posto fim ao 
emprego das forças militares na manutenção 
da segurança interna; porém, a Constituição 
de 1891 manteve regra idêntica à do absolu-
tismo, ao dispor em seu art. 48 que “compete 
privativamente ao Presidente da República 
(...) exercer ou designar quem deva exercer o 
comando supremo das forças de terra e mar 
dos Estados Unidos do Brasil, quando forem 
chamadas às armas em defesa interna ou 
externa da União”.

Vê-se que as Forças Armadas, artífices 
da derrubada da Monarquia, mantiveram 
para si a titularidade do emprego da “defesa 
interna”, que passou a ser aplicada contra a 
população negra, mestiça e pobre (Canudos, 
Contestado, etc.). A medida tinha o objetivo 
de garantir a manutenção do sistema explo-
ratório vindo da escravidão, iniciado no Bra-
sil Colônia, que passou pelo Império e conti-
nuou com a República.

Seguindo essa diretriz de emprego das 
FFAA na ordem interna, a Constituição de 
1934 dispôs, no art. 162, que “as forças arma-
das são instituições nacionais permanentes, 
e, dentro da lei, essencialmente obedientes 
aos seus superiores hierárquicos. Destinam-
se a defender a Pátria e garantir os Poderes 
constitucionais, e, a ordem e a lei”.

Da mesma forma, a Constituição de 
1946, no art. 177, dispunha que “destinam-se 
as Forças Armadas a defender a Pátria e a 
garantir os poderes constitucionais, a lei e a 
ordem”; como a Emenda Constitucional nº 1, 
de 1969, que previa, no art. 91, que “as Forças 
Armadas, essenciais à execução da política 
de segurança nacional, destinam-se à defesa 
da Pátria e à garantia dos poderes constituí-
dos, da lei e da ordem”.

A Constituição de 1988, documento jurí-
dico da “Nova República”, igualmente, em 
seu art. 142, dispõe que “as Forças Armadas, 
constituídas pela Marinha, pelo Exército e 
pela Aeronáutica, são instituições nacionais 
permanentes e regulares, organizadas com 
base na hierarquia e na disciplina, sob a auto-
ridade suprema do Presidente da República, 

e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos pode-
res constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, 
da lei e da ordem”.

O ponto diferenciador da Constituição de 1988 em 
relação às constituições anteriores foi a extensão a 
todos os Poderes constituídos da capacidade de convo-
car as Forças Armadas, para sua própria garantia e da 
lei e da ordem. Tal ampliação foi feita para tentar neu-
tralizar eventuais abusos autoritários do Poder Execu-
tivo, na medida em que os outros poderes agora podem 
também requisitar o emprego da Lei e da Ordem, o que 
pode ser feito inclusive pelo Supremo Tribunal Federal 
e pelo Congresso Nacional, contra os arroubos autori-
tários do Poder Executivo.

Entretanto, esta ampliação do conjunto de autori-
dades que podem requisitar a GLO representou a pos-
sibilidade de um descontrole institucional ainda maior 
do uso dos militares na segurança interna, pois esta 
não requer a observância das rígidas regras impos-
tas para a decretação do estado de defesa (art. 136 da 
Constituição), do estado de sítio (art. 137 da Constitui-
ção) e da intervenção (artigos 34 e 36 da Constituição), 
para os quais se exige que sejam previamente ouvidos 
os Conselhos da República e de Defesa Nacional e que 
tenham autorização do Congresso Nacional – insti-
tutos jurídicos que, em uma ordem liberal, são de uso 
extremo de um estado de exceção.

Vemos, então, que convocar uma GLO é muito mais 
simples do que declarar um estado de exceção; porém, 
uma vez que esta seja instaurada, as forças milita-
res podem, em tese, ser empregadas para impor um 
regime autoritário, sob um manto de falsa legalidade 
constitucional.

Por tudo isso, é importante que a sociedade se una 
para expurgar esse instituto de uma velha ordem, já 
superada, pois não podemos permanecer no mesmo 
erro cometido pela Constituição de Weimar, ao manter 
uma regra do antigo regime feudal absolutista, incom-
patível com a República.

noTa

1 Sven Felix kelerhoff. Die drei tödlichen Fehler der Weimarer Verfas-
sung, 11.08.2019  Disponível em https://www.welt.de/geschichte/
article198259345/Weimarer-Republik-Die-drei-toedlichen-
Fehler-der-Verfassung.html Acesso em 4/6/2020.

eSPaço iaB eSPaço aNaPe

O advOGadO públicO  
cOMO aGEntE EcOnôMicO
 da vereda do “ser” à “Pedra do Reino”

cal (RGF) ou um demonstrativo de resultado 
do exercício (DRE).

Entre o “ser” e a vereda, o advogado público, 
ou, advogado de Estado.

Na sua essência, a advocacia de Estado é 
instrumento de concretização do Estado de 
Direito no cotidiano dos Entes, dos agentes, 
dos órgãos e da burocracia como um todo. 

No Brasil real, maravilhoso e fantástico, 
de Machado, teriam os advogados de Estado 
o espírito cavalariano daqueles que se embre-
nham na caatinga com resiliência, valentia, 
humildade e coragem. Seriam, inclusive, ver-
dadeiros “generalistas das ciências huma-
nas”, como se referia J.J. Calmon de Passos a 
certos espécimes.

No Brasil formal, caricato, adornado, tam-
bém de Joaquim Maria, seriam os players do 
mercado, os agentes de orientação e represen-
tação do Estado, os executores da procuratura 
dos Entes, nos dizeres do Mestre Diogo.

Para não ser mais do mesmo ou peça de 
museu de grandes novidades, a síntese do 
real ao formal, do advogado de Estado, con-
flui no espírito político, na capacidade de teo-
rização, no senso de realidade e na perspicá-
cia econômica de sua atuação.

 JoSé HuMBerto P. MuNiz FilHo 

Procurador do Estado do Tocantins

Aos que não leem: digam-lhes que as 
contas públicas – de fato – vão mal; 
digam-lhes que a soma de prestações 

positivas e negativas atribuídas ao Estado 
não é de soma zero, mas uma equação de 
crenças exógenas sem resultado, em um 
emaranhado de prejuízos; digam-lhes que o 
Estado é um “litigado” frívolo pela frivolidade 
de outros.

Eis o “ser”. Um Estado marcado pelo con-
flito, pela sensação de que todos mandam, de 
que ninguém obedece e do Executivo a que 
tudo se atribui.

Neste ponto, o Executivo deixa de ser 
uma LTDA. e se lança a uma abertura de capi-
tal repentina, que o torna uma S.A.. Agora, 
o affectio societatis é diluído. O interesse 
em lucros, dividendos, juros sobre o capital 
próprio, anteveem às obrigações do modelo 
primevo – tudo isso, em maior parte, levado 
pelos “sócios”, e não pelos “administradores”.

A vereda é estreita e espinhada por buro-
cracia, reformas, “reformas”. Por certo, refor-
mas de palavras não importam tanto como 
o que elas contam ao final – no todo. Assim 
como os números. Estes sempre “contam” e 
complicam, como um relatório de gestão fis-
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lógica e o poder de maximização daquelas, 
que é a transitividade.

Muito de burocratas são apregoados, 
pouco de estadistas e nem com picardia 
são pensados como agentes econômicos, os 
advogados de Estado. Contudo, no desem-
penho da advocacia de Estado, há análise de 
custos-benefícios (e.g., dispensa de recursos, 
estruturação e modelagens de parcerias 
público-privadas/ PPPs, etc.); análise de com-
portamentos estratégicos (parâmetro da teoria 
dos jogos), em especial em demandas repe-
titivas (e.g., questões de pessoal, data-base, 
progressões, etc. – matérias comuns aos 
feitos das procuradorias) e pontuais (como 
a tutela do equilíbrio atuarial em ações de 
ressarcimento de institutos de previdência, 
bem como tutela dos instrumentos econômi-
cos ambientais); construção de um ambiente 
de negócios favorável aos players de mercado, 
com criatividade e utilitarismo (e.g., segu-
rança na modelagem jurídica de licitações 
comuns, concessões, seja por meio de pare-
ceres ou atuação em Cortes de Contas).

O julgamento do Recurso Especial nº 
870.947/SE é exemplo festivo da posição 
econômica aqui trabalhada. O decisum e sua 
série de embargos declaratórios escrutina-
ram toda a sistemática de índices de juros 
e correções nas condenações em face da 
Fazenda Pública.

Por falar em números, a declaração de 
inconstitucionalidade da TR como índice 
de correção e a negativa de modulação 
dos seus efeitos (análise do art. 1º-F da Lei 
nº 9.494/1997), no ED-Quatro do RE nº 
870.947/SE, cujo Acórdão foi publicado em 
03/02/2020, contabiliza um diferencial de 
perda que supera 320%, em certos casos, 
quando aplicado o IPCA-E nas condenações 
genéricas (excluídas as tributárias, em regra, 
as quais variam com o índice utilizado na 
cobrança).

Por exemplo, no ano contábil de 2016 (jan/
dez), o acumulado do IPCA-E foi em torno de 
6,4%, enquanto que a TR/Bacen ficou pouco 

abaixo de 2% no mesmo período (próxima a 1,9944%). 
Assim, em uma condenação hipotética de um milhão 
de reais, a Fazenda passa a pagar pela correção, no 
período ilustrado, R$ 64.000, ao invés de R$ 19.944.

Qual é a importância desses cálculos e a relação 
com a ideia de escolha racional dos advogados de 
Estado? Estes profissionais devem se apropriar das 
prioridades, preferências e completude dos cálculos e 
da sua atuação a fim de orientar os demais integrantes 
da Administração Pública, sobretudo do Executivo, na 
gerência de conflitos, dispensa de recursos, políticas 
de acordo, implementação de políticas públicas, segu-
rança jurídica e adimplementos dos seus contratos, 
etc. – todo o engodo econômico próprio de consultores 
financeiros.

Ainda no espectro econômico, aparece uma situ-
ação curiosa própria das idiossincrasias do foro. No 
Estado do Tocantins, o seu Tribunal de Justiça enten-
deu “por bem” editar a Recomendação nº 004/2020, 
cujo objeto “sugere” às Fazendas Públicas “executadas” 
a apresentação “espontânea”, ao cabo de ato ordinató-
rio de intimação, de memorial dos cálculos, no prazo de 
30 dias, tendo como fundamento o art. 526 do Código 
de Processo Civil (CPC).

Primeiro, sob premissas econômicas, o “preço de 
reserva” em inaugurar um cumprimento invertido ou 
apresentar cálculos é calculado pelo Executado, que já 
é devedor – vetor econômico-comportamental básico 
de qualquer negócio.

Segundo, olvidou-se o comando “impositivo” (sic) do 
art. 534 do CPC, que fixa a obrigação do exequente a 
apresentar demonstrativo de cálculos.

Enfim, nobres senhores e damas gentis, das vere-
das da caatinga à Pedra do Reino, de Dom Ariano Vilar 
Suassuna e Dom Pedro Dinis Ferreira-Quaderna, Dom 
Pedro IV, o “decifrador”, cabe à advocacia de Estado não 
se forjar, compreender, mostrar e esperar o seu papel 
nessa epopeica e bandeirosa caminhada de concreti-
zar (ainda mais) políticas públicas e sociais formuladas 
pelo (e para) o real, não amuralhadas ou afugentadas 
por idealismos, mas com números e responsabilida-
des, no equilíbrio dos Três Poderes “ou dos Três Rei-
nos, que, lá na epopeia de Suassuna, foram os Reinos 
do Cariri, da Espinhara e do Pajeú”, ainda que se recaia 
na ambivalência de economistas, CEO’s, contadores ou 
cronistas.

eSPaço aNaPe

O produto desta operação mostra a efici-
ência da advocacia de Estado, na administra-
ção dos reclames ao (e do) Poder Executivo.

Hoje, o maior desafio técnico da advoca-
cia de Estado é a sua perspicácia econômica. 

Em uma “S.A.”, os “direitos” e “bonifi-
cações” dos seus players são critérios de 
análise fundamentalista prescindíveis 
quando vultuoso e justificável o volume 
de resultado. O problema não está nessas 
rubricas. Aliás, o problema não é de per si, 
mas de dever ser, de dormitar. 

O advogado de Estado é agente econômico 
racional imediato do Poder Público. Prevenção 
e litigiosidade são números em orçamentos, 
despesas e dívidas postos em jogo sob uma 
“matriz de risco” volvida pelas Procuradorias, 
as quais ponderam o sucesso do empreendi-
mento jurídico e os custos aportados.

O advogado de Estado exerce econo-
mia. Não só sob a cantilena de ajuizamento 
de “x” milhões de reais em execução fiscal, 

bloqueios, da direção jurídica de autarquias 
(como recentemente se pacificou no julga-
mento da Ação Direta de Inconstitucionali-
dade/ ADI nº 4.484), gestão de precatórios 
ou patrimônio do Ente, controle interno, mas 
economia em sentido refinado. A economia 
cuida da otimização e eficiência da alocação 
dos recursos escassos, fê-la da maximização 
das preferências pessoais dos agentes, de 
suas interações e decisões.

A seu turno, as veredas diárias da advocacia 
de Estado têm, em comum, os cactos da escas-
sez de recursos e as cobranças por resultados 
que demandam decisões e atos concertados. 
Exige-a, pois, escolhas racionais, economici-
dade e dinamismo. Acontece que, de sobre-
modo, a base da teoria econômica moderna 
vem da teoria da escolha racional e dos seus 
três pilares: as preferências naturais do agente 
econômico (ou seu representado); a comple-
tude, que traduz a capacidade de ordenar essas 
preferências; e, por último, a compatibilidade 
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