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 tiago SalleS  

Editor-Executivo

A experiência legislativa nacional come-
çou há 200 anos, em 1821, com o 
decreto de D. João VI que convocou elei-

ções para deputados brasileiros que participa-
riam das Cortes Gerais, em Portugal. Naquele 
momento, anterior à independência, o Brasil 
contou pela primeira vez com um corpo repre-
sentativo que  era formalmente autônomo em 
relação a qualquer nação estrangeira. 

Um parlamento nacional de fato, porém, 
só foi instalado em 1823, a Assembleia Geral 
Constituinte e Legislativa do Império. Não 
durou muito.  Embora entendesse a impor-
tância de implantar o parlamentarismo para 
modernizar o regime político, o imperador 
se irritou com a discussão de um projeto de 
lei sobre liberdade de imprensa e mandou o 
Exército fechar a assembleia, no episódio que 
ficou conhecido como “noite da agonia”. Pedro 
I foi coerente com a mentalidade de quem 
havia nascido príncipe em uma casa real abso-
lutista europeia do final do Século XVIII. 

Felizmente, a concepção de represen-
tação política evoluiu muito desde então. O 
parlamento mudou a sociedade e foi mudado 
por ela. Vieram novos regimes, com seus per-
calços e sobressaltos, até que hoje, no mais 
longo período democrático que já tivemos, 
iniciado na promulgação da Constituição 
Cidadã, não mais se admite contestação à 
autonomia do Poder Legislativo.  

Nada é mais representativo da democracia 
do que um parlamento livre, no qual todos os 
partidos tenham voz ativa, estejam na parte 

esteio da democracia  
e da Liberdade

em que estiverem do espectro político. Muitos resultados 
positivos já foram colhidos nesse exercício democrático, 
na função legislativa e também quando o Parlamento 
assume o papel de vigilante da atividade governamental.  

Junto ao Judiciário, hoje o Congresso é o esteio da 
democracia e da liberdade, além de peça-chave para 
enfrentar a crise, retomar o desenvolvimento e redu-
zir as desigualdades sociais do País. É o que explica a 
presença do presidente da Câmara, Deputado Arthur 
Lira, na capa da Revista Justiça & Cidadania, um espaço 
tradicionalmente reservado a magistrados e juristas.

Além de apresentar sua visão sobre projetos de lei 
que afetam diretamente  interesses dos magistrados e 
membros das demais carreiras jurídicas, Arthur Lira 
analisa a conjuntura de tensão entre os poderes, os 
obstáculos que precisam ser superados para o Brasil 
vencer a pandemia e os principais desafios para recolo-
car o País no rumo do desenvolvimento. 

A entrevista contou com o comando do presidente 
do nosso Conselho Editorial, Ministro Luís Felipe 
Salomão. Os melhores momentos estão na matéria a 
seguir e a sua íntegra no site editorajc.com.br

Boa leitura!  
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tiago salles – Presidente, agradecemos por 
seu tempo, principalmente no momento 
em que vivemos, com a pandemia e outras 
questões. É uma honra para a revista. Agra-
deço ainda ao ministro luis felipe salomão, 
presidente do nosso conselho editorial, que 
também nos honra com sua presença. como 
o senhor vê a relação entre os Poderes e o 
papel do Judiciário no atual contexto?
Presidente Arthur lira – Agradeço o convite. 
A relação entre os Poderes no Brasil deve ser 
de muita independência e altivez, mas com 
absoluta harmonia. Os Poderes precisam 
uns dos outros para funcionarem tranqui-
lamente. Costumo dizer, na linguagem do 
Nordeste, que é cada um no seu quadrado. 
Sabemos da importância para o sistema legal 
brasileiro de um Judiciário forte, altivo, com 
a participação próxima da sociedade, é claro, 
mas em que a letra fria da lei seja observada 
e obedecida com a maior imparcialidade pos-
sível. O Legislativo é um parceiro, dentre os 
três Poderes da União, que muitas vezes se 
eximiu de legislar e deu oportunidades para 
o Judiciário ocupar esse espaço. O que esta-
mos pedindo nessa nova gestão da Câmara 
e do Congresso é que essa oportunidade 
seja revista, porque o Congresso está mais 
ciente, está mais atencioso. É lógico, com 
toda a harmonia necessária entre Judiciário, 
Legislativo e Executivo, mas a parceria entre 
a confecção das leis e a execução das leis deve 
ser mais próxima, deve ser harmônica, com 
cada um desempenhando seu papel consti-
tucional. O Judiciário está mais atento a isso 
ultimamente e o Legislativo também. Essa 
atenção de ambos os poderes vai fazer bem 
à democracia.

ministro luis felipe salomão – Presidente, é uma 
honra recebê-lo nesse momento em que estamos pas-
sando por inúmeras mudanças. Hoje é importante con-
tar com sua presidência, um homem que conhece o par-
lamento, que tem liderança muito expressiva na casa, 
que é um ponto de equilíbrio para a república. Agra-
deço muito sua disposição de falar com a classe jurí-
dica e com a magistratura em especial. Pretendemos 
tratar alguns temas, mas nesse início de entrevista 
gostaria de perguntar sobre a comissão que integro na 
câmara, presidida pelo ministro Gilmar mendes (stf), 
que trata da elaboração de eventual projeto de código 
de Processo constitucional. Presido a discussão sobre 
a declaração de inconstitucionalidade e vejo que o 
trabalho caminha velozmente. como o senhor vê essa 
iniciativa e como a casa recebe um projeto de lei para 
tratar do Processo constitucional no Brasil?
Al – Essa comissão foi criada ainda na gestão pas-
sada. Considera muito importante que se reduzam 
as legislações esparsas com uma sistematização mais 
correta e mais ampla. Estamos proporcionando isso 
internamente na Casa com um grupo de trabalho rela-
cionado ao Código de Processo Eleitoral. Esse grupo 
que sistematizará o Código de Processo Constitucio-
nal também tem uma responsabilidade muito grande. 
Apoiamos porque consideramos importantíssimo o 
trabalho desempenhado. Há ali representantes de 
diversos Poderes, ministros do STF, do STJ e de outros 
tribunais superiores, e advogados constitucionalistas. 
Essa sistematização, para tornar mais previsível e de 
fácil compreensão o Processo Constitucional é e será 
prestigiada pelo Congresso. Sua presença, Ministro 
Salomão, e a do Ministro Gilmar Mendes dão a essa 
comissão uma condução de homens que trabalham 
pela manutenção das garantias constitucionais no 
Brasil. Não tenho dúvidas de que esse trabalho será 
reconhecido e votado com extrema primazia tão logo 
seja terminado pela comissão.  

CaPa

  Da reDação 

O 55º presidente da Câmara dos Depu-
tados, Arthur César Pereira de Lira, 
51 anos, é alagoano de Maceió, advo-

gado, agropecuarista e empresário. Filiado ao 
partido Progressistas desde 2009, hoje é con-
siderado o principal líder do Centrão, bloco 
parlamentar que tem sido o fiel da balança 
nos grandes temas do Congresso Nacional.

Nessa entrevista exclusiva – concedida 
ao Editor-Executivo Tiago Salles e ao presi-

 Judiciário e LegisLativo  
 “reLação ampLa, próxima  
 e respeitosa”
Entrevista com o presidente da Câmara,  
Deputado arthur Lira 

dente do Conselho Editorial da Revista JC, 
Ministro Luis Felipe Salomão (STJ e TSE) – o 
Presidente Lira fala sobre enfrentamento à 
pandemia, reformas constitucionais, pautas 
de interesse da magistratura no Congresso 
Nacional e tensões entre os Poderes da Repú-
blica: “Não vejo nenhum risco de quebra 
da institucionalidade. Nossa democracia é 
jovem, mas as instituições funcionam na sua 
plenitude”.
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de um corporativo legislativo e judiciário competentes, 
para que possamos chegar ao final desse ano com isso 
arrumado, tanto a nova legislação eleitoral quanto a 
sistematização do Código de Processo Constitucional.     

ts – Aproveitando o tema das eleições, uma pergunta 
sobre urna eletrônica. o senhor acha factível a pos-
sibilidade do retorno do voto impresso ou, em outra 
direção, a possibilidade do voto por outros meios ele-
trônicos, como os smartphones?
Al – Não acho que o Brasil esteja preparado para votar 
de maneira tão democrática quanto pelo telefone. Sem 
querer fazer juízo de valor, sentimos muito pelo ocor-
rido, mas tínhamos um senador internado em uma UTI, 
entubado, e apresentaram suas emendas no sistema 
eletrônico, no qual há uma senha no smartphone que 
faz isso. O Brasil ainda precisa amadurecer um pouco 

lfs – A casa recebe bem a ideia de um 
Código de Processo Constitucional? 
Al – A Casa ferve sempre, nunca consegui-
mos ter uma posição única, mas esse grupo 
foi criado em boa hora. O interesse objetivo é 
muito bem visto. Vamos esperar o resultado, 
não espero outro que não seja um belíssimo 
trabalho, para que possamos ter essa siste-
matização e essa unificação de maneira mais 
producente para a população, que é quem 
se utiliza dela, e também para o  Judiciário 
e o Legislativo – porque, afinal de contas, 
ali será terminada a confecção do Processo 
Constitucional. É muito importante que isso 
tenha acontecido e nós temos a obrigação de 
dar apoio para que a comissão tenha todas as 
condições, por parte do legislativo, para con-
feccionar seu trabalho e ter andamento.  

lfs – Pelo que percebo, é claro que depois 
o parlamento vai trilhar o caminho que 
considerar melhor para o processo legisla-
tivo, mas vejo que há um indicativo de qual 
resultado será apresentado. ou vai surgir 
uma minuta de código único ou legislações 
esparsas que cuidam do Processo consti-
tucional. Quero aproveitar para emendar 
outra pergunta, sobre a reforma política, 
e como se insere nela a magistratura elei-
toral. Há alguma ideia de mudança de pro-
cesso político? como está nisso a Justiça 
eleitoral? como o senhor vê a questão do 
voto distrital e do voto distrital misto? Há 
espaço para tratar disso nesse momento 
pela Câmara? 
Al – Andei por todo o Brasil no período elei-
toral, nos 26 estados e no Distrito Federal. 
Conversei com todos os deputados que na 
oportunidade da visita estavam presentes. 
Há realmente uma preocupação séria com 
relação ao modelo eleitoral de 2022. Algumas 
formas estão bem sedimentadas. É difícil 
retornar às coligações, é impossível mexer 
na cláusula de barreira, mas há uma discus-
são interna entre o modelo do “distritão”, o 

mais sua democracia para tanto. Confio nas 
urnas eletrônicas. Participei de oito eleições 
na minha vida, duas de maneira manual e 
seis nas quais o sistema que imperou foi o das 
urnas eletrônicas. Não vou dizer que nada no 
mundo é perfeito, mas é um sistema que não 
levantou muitas dúvidas quanto ao seu fun-
cionamento. A única coisa que nós pergunta-
mos, já que tem tanto questionamento sobre 
uma coisa que a Justiça, tenho certeza, e a 
maioria do povo brasileiro acha que não tem, 
não tem porque se ignorar a possibilidade de 
fazer um teste. Isso pode ser feito em um pro-
jeto piloto. Cobra-se muito que o projeto de 
voto impresso aconteça de novo na Câmara 
dos Deputados. Já aprovamos uma PEC com 
relação a isso, que encontra-se no Senado há 

modelo do distrital e o modelo atual. Algumas altera-
ções devem acontecer. Não sei ainda e é muito cedo 
para prever o caminho que o Congresso irá discutir, até 
porque é bicameral. O que interessa às vezes à Câmara 
não interessa ao Senado e vice-versa. O mínimo que 
nós temos que fazer para ajustar mais ainda essa legis-
lação eleitoral, no sentido das eleições, é para que o 
pluripartidarismo seja diminuído, para que nós de uma 
vez por todas consigamos enxugar os partidos que são 
usados como siglas de aluguel, para que a população 
tenha a oportunidade de escolher entre as tendências 
desse ou daquele partido de maneira mais clara, mais 
objetiva, sobre as pautas que ele defende. É uma visão 
mais ampla. Teremos uma Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) que será apresentada e admitida na 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A partir daí 
será criada uma comissão especial, rapidamente, para 
que tenhamos tempo até outubro de discutir se vai ter 
mudanças ou não e em que parâmetros.  

Outra ação que está caminhando no Legislativo é 
um grupo de trabalho criado por nós, no qual estão 
presentes deputados e deputadas que estão traba-
lhando para a sistematização do Código de Processo 
Eleitoral, para que o TRE de Alagoas não julgue de uma 
maneira, o TRE da Bahia de outra, o TRE do Maranhão 
de outra e o TRE do Rio Grande do Sul de outra. Para 
que tenhamos um mínimo de previsibilidade de como 
vão acontecer e quais serão as punições para quem não 
obedecer o regramento aprovado. Como nesse grupo 
que foi formado com muita competência para a siste-
matização do Código de Processo da Constituição, o 
Código Eleitoral é outro caminho em que nós estamos 
trabalhando com muito cuidado, sem muito barulho, 
sem propaganda, ouvindo os integrantes do TSE, do 
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de 
Justiça, dos TRFs e advogados, porque são eles que 
fazem o quórum do TSE, que é ao final onde as dúvidas 
se dirimem. É importante facilitar para que a legisla-
ção não atrapalhe a boa política e a boa política não seja 
pega de surpresa por interpretações que, muitas vezes, 
não são únicas a respeito do mesmo assunto. Cansamos 
de ver decisões sobre assuntos idênticos de maneiras 
diversas, até no mesmo tribunal. Essa regulamentação 
penso que também vem nesse processo, em um ano de 
afirmação de mais liberdade de expressão e também 

CaPa

o Poder executivo nas 
três esferas, o congresso, 
as Assembleias e o Poder 
Judiciário, todos têm que 
trabalhar no sentido de 
enfrentar nosso inimigo em 
comumn que é o vírus”
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lfs – É bom para todo mundo que seja auditado, por-
que representa segurança para todos, independente 
de quem participa do processo. É também segurança 
para o próprio Judiciário.
Al – Afinal de contas, ministro, não é da vontade de 
ninguém que se tenha um sistema falho. Não é da 
vontade do Judiciário, nem de quem se candidata e 
coloca seu nome ao crivo da população. Nós precisamos 
e temos um sistema que merece ser tratado da maneira 
certa. Se há dúvidas, vamos resolver, se não há, vamos 
esclarecer. É simples. Até hoje não foi trazido, mas 
imagine se chegar um dia algum problema em que se 
confirme algum tipo de impropriedade? Esse assunto 
vai causar um burburinho muito grande. Para isso é 
importante – onde não há dúvidas, esclarecido está – 
que se facilite de todas as maneiras o esclarecimento.

 
tiago salles – os magistrados têm acompanhado 
com atenção algumas Pecs, como a Pec emergencial 
(186/2019) e a Pec da regra de ouro (438/2018), em 
que percebem pontos prejudiciais à própria magis-
tratura. A PEC Emergencial prevê a redução para 30 
dias do período de férias do magistrado e do mem-
bro do ministério Público. Já a Pec da regra de ouro 
estabelece medidas emergenciais para corte de des-
pesas, como proibição de reajustes ao funcionalismo, 
redução de jornada e salários dos servidores. o que o 
senhor pensa a respeito dessas propostas?
Al – Na realidade, as PECs têm na Câmara e no Senado 
um crivo muito alto para sua aprovação. Portanto, elas 
têm que ser tratadas com muita propriedade. A PEC 
Emergencial, que veio com algumas ferramentas de 
controle por parte do Poder Executivo para evitar o 
engargalamento ou os sobressaltos da administração, 
ela tem a sua importância. Nós temos que nos empe-
nhar para dar previsibilidade orçamentária e diminuir, 
tanto quanto possível, sem ferir nenhum direito adqui-
rido de nenhum brasileiro, as despesas com o serviço 
público. Nós estamos com um orçamento hoje, é fato, 
com 96% de despesas obrigatórias, de um orçamento 
de R$ 3 trilhões ou mais, o Governo Federal tem hoje 
menos de R$ 60 bilhões de despesas discricionárias, ou 
seja, para investimentos. Então, nós temos que cum-
prir nosso papel.

Com relação ao mérito das PECs, como eu disse, 
elas têm um quórum qualificado. Na câmara, para 

qualquer alteração dessas, são necessários 
308 votos. Não é fácil conseguir construir a 
aprovação de uma PEC em dois turnos se o 
tema não estiver amadurecido no plenário 
e na sociedade. Mas se estiver, ela será dis-
cutida, avaliada, analisada e votada. Os efei-
tos que advém de uma votação dessa são de 
mudança constitucional. É importante que 
essa questão das férias, seja para a magis-
tratura, seja para o Legislativo ou para o 
Executivo, na minha visão elas precisam ter 
uma adequação mais próxima do brasileiro 
comum e da sociedade civil, de quem vive no 
mundo privado e como detém suas férias. 
Porque, além de tudo, esse momento da pan-
demia nos ensinou uma coisa muito séria. 
Na hora de uma crise mais grave como essa, 
sempre a ponta que mais sofre é a ponta do 
privado, daquele informal, daquele que não 
tem estabilidade de ação prevista na sua 
vida. Quer queira quer não, o funcionário 
público, seja ele da classe política, do Legis-
lativo, do Judiciário ou da magistratura, ao 
final do mês, com ou sem pandemia, ele tem 
o seu salário preservado por direito adqui-
rido constitucional. Precisamos ter sensi-
bilidade nesses temas. Não é uma opinião 
minha, a opinião será da Casa, de maneira 
oportuna quando essas matérias chegarem. 
Uma máxima da minha campanha é que em 
nenhum assunto, independente de qualquer 
tema, a Casa se privará de discutir. Temos 
513 deputados que representam o pensa-
mento de direita, de centro e de esquerda, 
de minorias e de maiorias eventuais. Ao 
deputado a voz e a oportunidade de trazer 
sua bandeira de luta e que a discussão seja 
feita no plenário. Muitos temas polêmicos 
vão vir ao plenário Câmara, mas nem todos 
serão aprovados, muitos serão rejeitados. 
É do processo democrático. Essas PECs 
terão máxima discussão, com transparência 
absoluta, tempo de discussão para que ao 
final, se acontecer de serem aprovadas, que 
o sejam com a maior poder de convergência 
possível. 

alguns anos e do Senado nunca saiu. Esse assunto volta 
de novo à Câmara e se voltar e tiver maioria no plenário 
para decidir e essa maioria se decida, pelo bom senso, 
que se exija um percentual mínimo de contraprova 
para que não tragamos para o processo eleitoral a 
insegurança jurídica, porque todo mundo esta questio-
nando por qualquer assunto. Se fixar um percentual de 
5% a 10% de urnas auditáveis, como já existe algumas 
no Brasil, não vejo prejuízo nenhum. Onde não temo, 
não me preocupo se vou ser testado. Ao inocente e à 
boa prática nas ações, esse tabu tem que ser quebrado. 
A pior coisa que acontece no Legislativo brasileiro é 
quando a gente vive na expectativa das versões. A ver-
são de determinado assunto no plenário daquela Casa 
é tão temerária quanto um assunto da pior natureza 
que possa ser aprovado. Temos que afastar as versões. 
Se não há o que temer, vamos afastar qualquer dúvida 
sobre esse assunto, de maneira racional.        

CaPa

não há risco nenhuma 
de ruptura política, 
porque sabemos o que 
isso representa para o 
País, para a economia, 
para a sociedade e para 
todos os problemas 
que já vivemos nesse 
momento de pandemia”
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nós fortalecêssemos esse sistema de vigilância. Outro 
ponto é que nós temos que fazer, se for o caso, se hou-
ver maioria, a privatização da melhor maneira possível 
para os brasileiros e para o Poder Público. Uma situa-
ção como a da Eletrobras, que claramente hoje não tem 
dinheiro para investir e que por mais que o governo 
invista, daqui a dez anos, ela vai valer 10% do que vale 
hoje, tem alguma coisa de errado. Ou o governo muda a 
concepção de investimento  ou tem que fazer o melhor 
negócio possível. 

Com relação à reforma administrativa, ela embrio-
nariamente está na CCJ. A proposta do Poder Exe-
cutivo somente para o Poder Executivo tem efeito. O 
Poder Legislativo está a uma semana de poder enviar 
também a sua proposta a nível de Legislativo federal, 
estou falando pela Câmara dos Deputados, mas garan-
tindo todos os preceitos constitucionais básicos. Não 
fere direito adquirido, não retroage para prejudicar, 
guarda sempre os conceitos constitucionais daquele 
momento e daquela fase em que aquele cidadão pres-
tou um concurso. Estamos discutindo isso, ela está na 
CCJ da Câmara. Penso que já ter um relator escolhido, 
o Deputado Darci de Mattos (PSD-SC) que vai fazer a 
discussão da admissibilidade. Daí vamos criar uma 
comissão especial e tudo o que está escrito lá poderá 
parecer nada de um dia para outro, pode mudar com-
pletamente. A comissão especial tem esse condão de 
fazer com que o texto aprovado e admitido na CCJ 
possa ser totalmente modificado. Costumo dizer que 
não devemos nos preocupar como chega um projeto ou 
PEC no Legislativo, mas como vai sair. Pode sair muito 
melhor ou muito pior. Isso vai ao encontro de toda a 
dinâmica do Legislativo. Mas tenha senhor ministro e 
todos os senhores o compromisso de que esse presi-
dente vai dar todo o espaço para que qualquer matéria 
que tenha demanda social, política, administrativa ou 
fiscal tenha o máximo debate, para que todos tenha a 
oportunidade de se colocar. Como foi feito na reforma 
previdenciária, que era um tema tóxico para a classe 
política, a administrativa não será fácil, mas se ela 
estiver amadurecida na sociedade, principalmente 
na sociedade civil, que demanda muito de nós todos 
enquanto Poder Judiciário e Poder Legislativo, difi-
cilmente ela será barrada ou freada, ela vai caminhar 
para frente. Cabe a nós a responsabilidade de ajustar 
os temas que, por enquanto, ainda estejam à margem 
do Processo Constitucional. 

LFS – Como ficou o orçamento em relação 
ao Poder Judiciário?  
Al – A cada ano temos mais dificuldades de 
mexer no orçamento da União com meno-
res possibilidades de gravames. É por isso 
que a classe política hoje, seguindo a socie-
dade, se conscientiza de que nós temos que 
ter um rumo para o Brasil nos próximos 
anos que nos permita aportar medidas de 
crescimento e de investimento para que a 
economia cresça e suporte. Temos um pro-
blema sério hoje que se chama teto de gas-
tos, um problema que não é mundial, os paí-
ses desenvolvidos não têm essa ferramenta, 
mas o Brasil com uma economia instável, 
uma economia posta à prova todos os dias, 
sujeita às mais inóspitas variações… Nosso 
dólar parece um exame de ecocardiograma, 
oscila todo dia, vai a R$ 6, vem a R$ 5. É a 
absoluta especulação. Se o mercado sonhar 
que o presidente da Câmara vai gripar e 
que vai acontecer um desastre na semana 
que vem, porque quem assumir vai fazer 
algum impropério... Não pode ser assim, 

ts – Presidente, hoje a sociedade percebe 
que hoje o ambiente político está bem ten-
sionado, o que envolve até conflitos entre 
os Poderes. na semana passada o senhor 
afirmou que acendeu uma luz amarela no 
congresso. o senhor enxerga algum risco 
de quebra da normalidade democrática no 
Brasil? o que o senhor tem feito para buscar 
que não acenda uma luz vermelha?
Al – Não vejo risco nenhum de quebra da 
institucionalidade. Nossa democracia é 
jovem, mas as instituições funcionam na sua 
plenitude, com erros e acertos. Já tivemos 
momentos mais calmos e momentos mais 
difíceis. Hoje o momento entre os Poderes 
está mais tranquilo e mais harmônico. Um 
elemento de um ou outro Poder não pode 
fazer com que essa média seja arranhada. 
Nossa fala na semana passada foi para alertar 
que somos todos de carne e osso, não somos 
robôs, não temos metodologias sem nenhum 
tipo de modificação de humor. Se um depu-
tado ou senador vai para o seu estado e o 
recrudescimento da pandemia vai afetando 
a vida de todos nós, temos todos que traba-
lhar no mesmo sentido. Foi isso o que eu quis 
dizer, o Poder Executivo nas três esferas, o 
Congresso, as Assembleias e o Poder Judici-
ário, todos têm que trabalhar no sentido de 
enfrentar nosso inimigo comum que é o vírus. 
No futuro, daqui a três ou quatro meses, se 
Deus quiser, aí se for o caso se instala CPI, 
CPO ou CPU para ir atrás de erros que pos-
sam ter acontecido, porque eles estão lá. O 
fato de sermos demandados para abrir uma 
CPI em um momento desses não contribui 
com absolutamente nada na resolutividade 
dos problemas. Temos que resolver vacinas, 
insumos, leitos. O Congresso tem feito junto 
com o Executivo e o Judiciário acordos para 
que isso ande com a máxima brevidade. Não 
podemos tratar roboticamente das refor-
mas, por mais que tenhamos, ao longo dos 
últimos dois meses, votado a autonomia do 
Banco Central, a PEC Emergencial, o pacto 
federativo, a lei do gás e resolvido os vetos do 

mas durante algum tempo vamos ter que nos sujeitar 
a esse teto de gastos. Cada vez o piso sobe mais e o 
teto desce mais, nossa margem está muito pequena. 
Esse ano os orçamentos ainda foram preservados nos 
seus serviços essenciais, sem muitos sobressaltos, 
mas precisamos votar matérias que destravem o cres-
cimento e ofereçam ao Brasil a oportunidade de ter 
investimento interno e externo, para que tenhamos 
cada vez mais recursos financeiros, o que não é o caso, 
mas diminuirmos nossas previsões de despesas para 
frente, para que essa folga entre piso e teto possa ficar 
mais elástica, como será, não tenho dúvidas, no ano 
de 2022, com o incremento de mais de R$ 80 bilhões 
no teto. Mas temos que cumprir o nosso dever de 
casa. Tenho certeza de que tanto o Legislativo quanto 
o Judiciário estão atentos às demandas que o Execu-
tivo tem que gerir nesse mister.       

lfs – sobre a questão da reforma administrativa, 
nós queremos, é claro, um estado que funcione 
de maneira eficiente. vemos algumas iniciativas 
por parte do executivo e do próprio legislativo 
fazendo uma proposta de reforma administrativa, 
algumas privatizações, desestatizações, o lança-
mento de uma medida Provisória que busca melho-
rar o ambiente de negócios no Brasil para melhorar 
nossa posição nos marcadores econômicos, como o 
ranking doing Business do Banco mundial. tudo 
isso é muito louvável. mas sobre o papel do parla-
mento, o que é prioritário nessa reforma adminis-
trativa em termos de privatizações e melhoria do 
ambiente de negócios?  
Al – Na minha visão, muito própria – porque a par-
tir do momento em que a gente se elege presidente da 
Câmara deixa de votar, salvo em raras exceções, como 
nas propostas de emenda à Constituição – nas priva-
tizações, por exemplo, temos que observar o binômio 
necessidade x melhor oportunidade. Não adianta pri-
vatizar por privatizar, para jogar fora um patrimônio 
público. Um tema que vai ser bastante discutido na 
casa, ministro, vai ser o da Eletrobras. O governo tinha 
uma visão mais radical de privatização, que agora é 
de capitalização, há várias visões dentro da Casa do 
que possamos fazer para que essa privatização tenha 
regras claras, depois de um acompanhamento pelas 
agências nacionais de regulação – que às vezes falham, 
como falhou naquela questão lá do Amapá – e que 
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Quando o magistrado, o 
promotor, o procurador 
ou o coronel tem metas 
políticas, é lógico que 
ficará mais suscetível 
a cometer abusos, 
para se sobressair na 
imprensa ao cumprir o 
que era uma obrigação 
institucional”



saneamento. Do ponto de vista econômico, as 
coisas estão andando muito. Mas e o social 
e o humanitário? As pessoas é que fazem o 
nosso País. O deputado vai toda semana 
para o seu estado e volta mais ou menos 
animado. De acordo com o humor dele nós 
poderemos votar ou não. Demos então um 
tempo, nas próximas duas semanas, para que 
todos os Poderes foquem exclusivamente 
na gestão momentânea de um período crí-
tico, enquanto as vacinas não fizerem efeito 
no Brasil. Foi essa a nossa intenção, não há 
risco nenhum de nenhuma ruptura política, 
porque sabemos o que isso representa para 
o País, para a economia, para a sociedade 
e para todos os problemas que já vivemos 
nesse momento de pandemia. 

  
lfs – Presidente, nós normalmente fala-
mos apenas sobre temas jurídicos, é uma 
das poucas vezes em que, para engrandeci-
mento da revista, temos a honra de conver-
sar com um líder político expressivo como o 

tamente nenhum tema, mas também não 
temos compromisso com nenhum resultado 
que não seja o da maioria do plenário. Se o 
plenário decidir por 308 votos que a prisão 
em segunda instância vai valer, valerá – após 
ser encaminhado para o Senado Federal, 
se mantiver o texto. Mas se também o ple-
nário decidir que não terá os 308 votos, o 
assunto estará morto. É importante que a 
sociedade saiba que nós democratizaremos 
as discussões, mas não temos absolutamente 
nenhum compromisso de influir no resultado 
das mesmas. Isso é convicção de maioria. Um 
tema como esse precisa estar amadurecido 
na sociedade e no plenário da Câmara para 
ter êxito.  

ts – Presidente, muito obrigado por seu 
tempo. A revista está honrada com sua 
participação. muito obrigado também ao 
ministro luis felipe salomão por propor-
cionar esse encontro. 
lfs – eu é que agradeço mais uma vez ao 
Presidente. ficamos honrados e pudemos 
perceber sua importância para o encami-
nhamento de todos esses temas, que vamos 
transmitir agora ao nosso público. mais 
uma vez, muito obrigado por seu tempo, 
estamos muito honrados mesmo. 
Al – Eu é que agradeço ministro, pelo con-
vite, e ao Tiago da mesma forma. Ministro 
Salomão, é um prazer estar aqui ao lado, 
um dos mais respeitados ministros do STJ, 
que tem uma vida que fala por si. Sua histó-
ria e trajetória nos trazem muita honra em 
poder compartilhar esse momento. Quero 
agradecer à Revista Justiça & Cidadania, 
que representa um veículo muito forte de 
comunicação para o Poder Judiciário. Estarei 
à disposição sempre que for demandado por 
parte do Poder Judiciário, coirmão do Poder 
Legislativo. Temos uma ligação muito pró-
xima, entre onde nascem as leis, onde elas 
são aprovadas, com onde elas são discutidas 
e executadas. Essa relação tem que continuar 
sempre muito próxima, muito ampla e na 
medida do possível muito respeitosa.   

senhor, Presidente da câmara em um momento deci-
sivo para nossa caminhada rumo a uma economia 
pujante e a um País verdadeiramente grande no cená-
rio internacional. É o que esperamos que aconteça 
conosco e o senhor tem um papel fundamental nisso. 
Para encerrar, da minha parte, quero lhe pergun-
tar sobre um tema que tenho acompanhado e batido 
um pouco, mesmo que cause certa surpresa, que é a 
questão da quarentena para o magistrado exercer 
cargos políticos ou outros cargos fora da sua atua-
ção no âmbito do Poder Judiciário. Acompanhei jul-
gando no tse a cassação da senadora selma Arruda 
(Pode-ms) e agora recentemente tivemos o episódio 
da suspeição do Juiz sérgio moro. vejo como nocivo 
para a magistratura, já adianto minha posição, vejo 
como uma coisa ruim pendurar a toga em um dia e 
no dia seguinte pedir votos para um cargo público 
ou para ir atuar no executivo em outra função. o que 
o senhor acha dessa quarentena? isso se discute no 
parlamento? Acho que é um resguardo para a própria 
magistratura essa restrição à nossa função. 
Al – Não tenho absolutamente nenhuma dúvida 
disso, ministro. Com essas duas frentes de trabalho 
na Câmara dos Deputados, não posso absolutamente 
me atrever a falar pelo Senado, mas temos um grupo 
de trabalho que trata da sistematização do Código de 
Processo Eleitoral e vamos ter uma comissão especial 
tratando das regras eleitorais, mudanças de sistema 
e coisas do gênero, que podem ser mais amplas ou 
mais diminutas. O senhor tem absoluta razão. Tive-
mos em 2018 um ano em que não só a magistratura, 
mas também as forças policiais, envolvidas no acirrado 
combate a uma suposta corrupção acima de tudo e 
de todos. Volto a frisar que muitas ações foram e são 
louváveis no sentido do combate à corrupção, que 
tem que ser duro e firme, mas sem direcionamento, 
sem perseguições políticas, sem endereço certo, sem 
alvo a ser investigado. Quando o magistrado, o pro-
motor, o procurador ou o coronel tem metas políticas, 
é lógico que ficará mais suscetível a cometer abusos, 
para se sobressair na imprensa ao cumprir o que era 
uma obrigação institucional. O Poder Judiciário, nosso 
porto seguro na resolutividade dos problemas que 
possam existir em todas as áreas do Direito, fica real-
mente fragilizado. O magistrado raiz, por convicção, 
ou o membro do Ministério Público que faz da sua ati-
vidade uma proteção, é o advogado da sociedade, não 

pode ser confundido com aquele que quer um degrau 
para alcançar um objetivo maior. Penso de maneira 
bem tranquila que uma quarentena seria importantís-
sima, imprescindível, para aquele que pensa em fazer 
da sua atividade um trampolim para a atividade polí-
tica. Não é fácil o lado de cá, não é fácil o tempo todo 
ter que prestar contas da sua vida, o que você faz, por 
onde anda, com quem conversa e o que conversou e o 
que vai conversar na semana que vem. Quando se sai 
de pedra para vidraça, temos muitos exemplos claros 
de que a vidraça fica com a pele mais fina do que a de 
quem tanto combatia. Nessas hipóteses é absoluta-
mente louvável que o Congresso tenha coragem de 
discutir, sem nenhum tipo de perseguição. Porque se 
for feita uma pesquisa dentro da magistratura e do 
Ministério Público teremos uma esmagadora maioria 
no sentido de que tenhamos uma legislação com previ-
sibilidade, para dizer assim: “Olha, se você quer entrar 
para a vida pública, tudo bem. Fique três ou quatro 
anos fazendo outra atividade, para poder ingressar e 
não ter nenhum fruto de ações que eram meramente 
jurisdicionais e se transformar em um político, muitas 
vezes sem nenhum conceito de bandeira para defen-
der, a não ser o do oportunismo e da força da caneta 
que exercia em determinado momento”.         

ts – Presidente, como está a pressão dos parlamen-
tares para colocar em votação o projeto da prisão em 
segunda instância?
Al – Há uma comissão criada. Houve uma modifica-
ção porque, se não me engano, o presidente dela era 
o Deputado Marcelo Ramos (PL-AM), que foi eleito 
vice-presidente da Casa, e por isso perdeu a presi-
dência da comissão. Deve ser nomeado presidente, se 
não foi ainda, o vice-presidente que é o Deputado Eliel 
Machado (PSD-PR). À comissão foi dada toda a condi-
ção de se discutir, em várias audiências públicas e em 
determinados eventos, e de lá vai sair um texto, o que 
é a forma correta. Por diversas vezes se tentou mudar 
a prisão em segunda instância no Congresso Nacional 
por projeto de lei, mas é inadmissível mudar um pre-
ceito constitucional por projeto de lei, com quórum de 
maioria simples. O Supremo já se posicionou e é o que 
está vigendo, a presunção de inocência até o trânsito 
em julgado. A Câmara vai pautar esse assunto como 
vai pautar muitos outros, como eu disse no começo 
da entrevista. Não temos preconceito com absolu-
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Advogado

O instituto normativo mais impor-
tante do ordenamento jurídico brasi-
leiro, a Constituição Federal de 1988, 

elencou logo em seu introito, por uma esco-
lha propositada, os princípios fundamentais 
da República como o caminho para a demo-
cracia. Dentre tais princípios, citemos o art. 
2º, está a existência e a convivência indepen-
dente e harmônica dos Poderes da União – o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

a reLação entre os poderes 
e o papeL do Judiciário no 
contexto atuaL

oPiNião

Em que pese o Poder seja uno, são induvidosas a 
necessidade e a relevância prática e institucional dos 
freios e contrapesos entre as funções tripartidas para 
o bom andamento da democracia. Com tantas trans-
formações positivas acumuladas nas últimas décadas, 
seja no campo jurídico ou político, o País tem se reve-
lado diferente daquele contemporâneo ao processo 
constituinte, pois muito se avançou no amadureci-
mento das instituições diante das dificuldades ineren-
tes à vida em sociedade, tendo a comunidade jurídica a 
sua participação.

Sobressaltos acontecem e, a bem da verdade, não 
haveria de ser diferente com a jovem democracia bra-
sileira, mas o saldo é positivo sob quase todos os aspec-
tos, embora a solução dos principais desafios nacionais 
demande ainda um extenso caminho a ser percorrido 
pela sociedade e pelo Estado.

Conforme predispõe o art. 3º da Carta Magna, o 
Estado brasileiro existe, não se olvide, para viabilizar 
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
focada em garantir o desenvolvimento nacional, a erra-
dicação da pobreza, da marginalização, das desigualda-
des sociais e regionais, e de promover, ao fim e ao cabo, 
o bem de todos.

Para isso, é imprescindível uma real coesão de 
anseios, propósitos, ações e zelo verdadeiro a nutrir o 
equilíbrio das forças governativas.

Nesse contexto, destaco o especial papel do Poder 
Judiciário enquanto órgão de Estado e pilar da demo-
cracia: além de interpretar e aplicar as leis vigentes, 
exerce – como vem exercendo – com louvor a tradi-
ção de fazer valer a obediência, como condicionante 
de validade, dos atos governamentais a tudo aquilo 
quanto estabelecido por normas e princípios constitu-
cionais, os verdadeiros norteadores de toda a atividade 
estatal e bússola maior da moralidade, probidade e lici-
tude nos rumos da República.

Arde a importância, portanto, que se deve confe-
rir ao fortalecimento de um Judiciário independente, 
representado por uma magistratura leal à Constitui-
ção, protegida e salvaguardada pela Suprema Corte, 
como preconiza o art. 102, máxime pela sua posição 
de, como última instância decisória da Administração, 
sanar e coibir casuísmos sobre preceitos de grande 
relevância social e política, garantindo-se assim a esta-
bilidade das instituições, algo fundamental, inclusive, 
no contexto internacional.

O Poder Judiciário é, sem hesitação, a 
viga de ancoragem e sustentação da ordem 
jurídica, bem assim e por consequência, da 
ordem política e econômica, pois sem segu-
rança jurídica inexiste previsibilidade, e sem 
previsibilidade remanescem apenas dema-
siosos riscos em militância pro-fracasso e 
pro-barbárie.

Verdade seja dita, até mesmo a convivên-
cia social pacífica, condição sine qua non para 
a criação de oportunidades de emancipação 
plena do indivíduo em toda a sua existência 
jurídica, perpassa pela autoridade moral das 
decisões soberanas dos juízes.

Não por outra razão que, em célebre 
assertiva atribuída a Rui Barbosa, afirma-se 
que “não há nada mais relevante para a vida 
social que a formação do sentimento de jus-
tiça”, dever jurídico ainda mais premente em 
face do Estado através dos seus agentes, pois 
“em cada um dos órgãos da soberania nacio-
nal”, esse mesmo sentimento nobre deve 
“presidir o exame e assinalamento das fun-
ções respectivas”2.

Com efeito, a justiça, gravada a entalhe 
nas sambladuras e no espírito do Poder Judi-
ciário, há de figurar, em toda a sua jornada e 
em quaisquer de suas concepções, sempre na 
mais alta promessa política, sob a mais alta 
sanção dos juramentos, donde resplandecem 
as profícuas união e harmonia dos três Pode-
res para alcançar-se tão rutilante desiderato.

Por isso, em um contexto tão distinto 
quanto o atual, a comunidade jurídica e a 
sociedade em geral há de perceber a neces-
sidade de prevalência vivaz da harmonia, da 
independência e do fortalecimento do Poder 
Judiciário na radiante jornada por uma inci-
siva, vistosa e sonora democracia.

notAs

1“Direito Constitucional”. MORAES, Alexandre. Atlas.

2 “Obras completas de Rui Barbosa”. BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Biblioteca Digital.

Com essa inserção no texto constitucional, o  
Brasil, nas palavras do Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal, Alexandre de Moraes, “adotou a dou-
trina constitucional norte-americana do check and 
balances, pois ao mesmo tempo que previu diversas e  
diferentes funções estatais para cada um dos Pode-
res, garantindo-lhes prerrogativas para o bom  
exercício delas, estabeleceu um sistema complexo de 
freios e contrapesos para harmonizá-los em prol da 
sociedade”1.
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No caso dos planos coletivos, por exemplo, as admi-
nistradoras de benefícios criaram novas alternativas 
para o consumidor, negociando com as operadoras pro-
dutos diferenciados a um custo-benefício mais atrativo. 
Como reflexo, a categoria também registrou um aumento 
expressivo no número de beneficiários, desde dezembro 
de 2019, com mais de 100 mil novos contratos.

Mas antes de contratar um plano de saúde, o con-
sumidor deve avaliar as características de cada plano, 
como preço, cobertura e solidez da operadora. Caso 
a opção seja a contratação de plano coletivo, haverá 
necessariamente uma pessoa jurídica que defenda os 
interesses do cliente, a empresa, a entidade de classe 
ou uma administradora de benefícios.

Nesse contexto, os planos coletivos ainda lideram 
com folga o número de contratos ativos, permane-
cendo o plano por adesão, aquele oferecido aos asso-
ciados de entidades de classes profissionais, como 
um acesso muito interessante, ainda mais quando 
o assunto é reajuste. Levantamento feito pela Asso-
ciação nacional das Administradoras de Benefícios 
(AnAB) ilustra bem o efeito positivo dessa intermedia-
ção. De acordo com a associação, nos últimos oito anos, 
a diferença entre o valor pedido pelas operadoras para 
o reajuste anual e o efetivamente cobrado dos clientes 
das administradoras de benefícios foi de R$ 6 bilhões. 
Uma redução de 54%, gerando uma economia mensal 
por beneficiário de R$ 131.

É claro que os reajustes, ainda que bem negociados, 
podem pesar no bolso. A verdade é que não existe 
fórmula mágica, mas sim a oferta de opções mais 
acessíveis e focadas no bem-estar da população. Com 
um portfólio diversificado, as administradoras de 
benefícios também podem oferecer alternativas para 
o consumidor que precisa economizar, inclusive o 
ajudando a identificar suas necessidades e priorida-
des na hora de contratar um plano.

Dessa forma, é possível, sim, flexibilizar 
valores e tornar o plano privado mais acessí-
vel para a população. Afinal, precisamos lem-
brar que democratizar o acesso da sociedade 
à rede particular é também uma maneira 
de desafogar o sistema público de saúde e 
ampliar o atendimento médico para a popu-
lação em sua totalidade. 

É possível flexibilizar 
valores e tornar o plano 
privado mais acessível 
para a população. 
democratizar o acesso 
da sociedade à rede 
particular é também 
uma maneira de 
desafogar o sistema 
público de saúde”

 aleSSaNDro aCayaba De toleDo 

Advogado 

Presidente da ANAB 

 

O reajuste retroativo dos planos de saúde preo-
cupou os beneficiários no início deste ano, com 
o acréscimo proporcional equivalente a 2020 

diluído em 12 parcelas, a partir de janeiro. Em tempos 
de pandemia, em que grande parte da população teve 
sua renda comprometida, o assunto tomou proporções 
ainda mais complexas.

De um lado, as operadoras de saúde apresenta-
ram os índices e custos das operações, embutidos no 
aumento repassado aos contratantes. De outro, órgãos 
de defesa do consumidor ainda tentam frear os reajus-
tes em dezenas de estados brasileiros. 

No meio deste impasse, o consumidor continua 
com as contas a pagar e busca alternativas para man-
ter o benefício. Afinal, os planos de saúde, que antes da 
pandemia de covid-19 já eram listados pelo Ibope como 
o terceiro item mais desejado pelos brasileiros, ganha-
ram ainda mais relevância no cenário atual. 

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), a procura por planos aumentou no ano passado, 
no auge da pandemia, com a entrada de cerca de 700 
mil novos beneficiários no sistema de saúde suplemen-
tar. Ao todo, hoje são 47,6 milhões de pessoas atendidas 
por operadoras de saúde em todo o Brasil, o que repre-
senta, aproximadamente, um quarto da população. É 
o maior número de contratos registrado desde 2016. 

Os dados refletem a preocupação dos brasileiros 
com a saúde, intensificada desde o início da pandemia, 
que também comprometeu a renda de milhares de 
famílias. Por isso, é importante que as operadoras ofe-
reçam opções mais acessíveis e novos produtos para 
atender à crescente demanda da sociedade.

pLanos de saúde coLetivos e 
os desafios da pandemia

SaÚDe SUPleMeNtar
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A suspensão da aplicação dos reajustes 
no ano passado também provocou diversos 
ruídos relacionados às falhas na comunica-
ção de sua cobrança a partir deste ano, pas-
sando pela complexa fórmula de cálculo, até 
o período considerado para aplicação do seu 
índice.

Muitos consumidores não haviam com-
preendido que se tratava de uma suspensão 
e não de cancelamento do reajuste e alguns, 
que aniversariam durante a suspensão e 
mudaram de faixa etária, não notaram a apli-
cação deste outro reajuste.

Informações divulgadas pela ANS no seu 
Boletim Covid-19 indicavam uma redução 
nos sinistros, tendo em vista a suspensão das 
cirurgias eletivas e procedimentos médicos 
de alta complexidade, o que levou muitos a 
acreditarem que isto impactaria positiva-
mente para redução do índice de reajuste 
anual a ser aplicado.

Tudo isto em meio à crise econômica que, somada 
às cobranças de praxe no início de cada ano, como 
IPVA e IPTU, acirrou o desespero dos beneficiários de 
planos de saúde, que buscavam manter a assistência 
privada para o enfrentamento da pandemia.

O Procon de São Paulo, por sua vez, aplicou multas 
contra as operadoras de saúde, sob a alegação de falta 
de informações requeridas e cobrança indevida dos 
reajustes por mudança de faixa etária, além de incen-
tivar os consumidores a apresentarem sua reclama-
ção, ameaçando com ingresso de ação civil pública.

Um cenário catastrófico provocado por um con-
junto de desinformações.

A atuação das administradoras de benefícios foi 
providencial nesses aspectos, organizando as infor-
mações e prestando os esclarecimentos devidos a cada 
cliente, com a disponibilização do extrato da cobrança 
de sua mensalidade, discriminando os valores.

Foi esclarecido ao Procon-SP que o cálculo empre-
gado no reajuste por mudança de faixa etária não era 
aquele utilizado pelo órgão, mas sim o regulamentado 
pela ANS e validado pelo Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo em ação reunindo as sobre o tema. Sensi-
bilizado, o Procon-SP, em 8 de fevereiro de 2021, alte-
rou seu entendimento a respeito do tema, ao publicar 
a Portaria Normativa nº 029/2021, modificando a reda-
ção dada ao art. 33 da Portaria Normativa nº 57/2019.

Com relação aos índices de reajustes anuais frente 
à redução dos sinistros em 2020, ficou entendido que 
havia muitos contratos, entre eles os coletivos por 
adesão, que estavam suspensos desde maio de 2020, 
por mera liberalidade e acordo celebrado entre deter-
minadas administradoras e operadoras de saúde, ou 
seja, antes mesmo do período de setembro a dezem-
bro, conforme decidido pela ANS. Com isto, o perí-
odo considerado para apuração do índice de reajuste 
anual, em muitos casos, não aconteceu durante toda 
a pandemia.

Percebemos que o fomento ao diálogo tem se mos-
trado muito oportuno. Os excessos devem ser evita-
dos, os limites fiscalizatórios não podem fugir de suas 
premissas e as interações travadas no setor de saúde 
suplementar devem ser pautadas pela transparência, 
justiça e equilíbrio. 

SaÚDe SUPleMeNtar

os excessos devem 
ser evitados, os 
limites fiscalizatórios 
não podem fugir de 
suas premissas e as 
interações travadas 
no setor de saúde 
suplementar devem 
ser pautadas pela 
transparência, justiça 
e equilíbrio”
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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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brando no outro a sua boa-fé objetiva. Esse 
princípio foi enunciado pela primeira vez em 
1230 por Azo, professor da Universidade de 
Bolonha, a partir de antigos textos romanos. 
Em 1912, Erwin Riezler, professor da Univer-
sidade de Freiburg, recolheu nos glosadores 
e pós-glosadores do Direito romano o esboço 
desse princípio e Venere contra factum pro-
prium — Studien in Römischen, Englischen und 
Deustschen Civilrecht. 

Com a proibição do comportamento con-
traditório não se quer anular a liberdade de 
mudar de opinião, mas neutralizá-la, sempre 
que esse segundo comportamento puder 
causar prejuízo a quem tenha confiado na 
manutenção do comportamento inicial. A 
proibição do comportamento contraditório 
tem uma função inibitória e outra reparató-
ria. A inibitória consiste em tutelar todas 
as expectativas legítimas despertadas na 
outra parte independentemente de qual-
quer norma específica para que os negócios 
e as obrigações se cumpram para o bem de 
ambos os contraentes. A reparatória consiste 
em obrigar ao desfazimento da conduta que 
contraria o fato próprio ou à reparação do 
prejuízo daquele que cultivara expectativa 
legítima na continuidade do primeiro com-
portamento. 

O Direito positivo brasileiro não contém 
regra que proíba expressamente o compor-
tamento contraditório, mas o princípio pode 
ser inferido de inúmeras outras disposições 
legais que impedem que um comportamento 
inicial seja desdito por outro posterior que 
retire ao primeiro a sua eficácia. Boa parte 
do descaso com que a doutrina trata a proi-
bição do comportamento contraditório se 
deve ao fato de o princípio não estar cunhado 
em nenhuma regra positiva de Direito. Na 
medida que cada comportamento do homem 
em sociedade provoca no seu igual expecta-
tivas legítimas, é papel do Direito tutelá-las, 
assim como delimitar o picadeiro em que o 
exercício dessa pluralidade deverá atuar para 
estimular a sua individualidade e a individu-
alidade do outro. 

Os códigos modernos – entre eles o 
próprio Código Civil brasileiro de 2002 – e 
a quase-totalidade dos institutos jurídicos 
desses grandes sistemas normativos têm 
o ranço da ideologia liberal e individualista 
nascida com a Revolução Francesa, e que 
contaminou as ditas grandes codificações 
ocidentais da época, como o Code Napoléon e 
o Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) alemão. Nes-
ses sistemas, o direito subjetivo é cultuado 
com tal exagero que alça a vontade individual 
ao status de principal, senão única fonte de 
direitos e obrigações. O alicerce do contrato 
é a vontade livre, e a sua simples exterioriza-
ção devia bastar para carimbar sua validade 
e aperfeiçoar o negócio. Os requisitos de 
validade do contrato – sujeito capaz, objeto 
lícito, forma indicada ou não proibida na lei 
– são externos e alheios ao próprio conteúdo 
da relação obrigacional. 

Essa concepção liberal, que põe a liber-
dade individual acima de todos os outros 
valores – “qui dit contractuel, dit juste”, dizia 

ninguém pode se 
comportar de uma 
determinada maneira, 
despertando na outra 
parte uma confiança 
legítima e, sem mais 
nem menos, passar a 
comportar-se de outro 
modo, contrariando a 
primeira expectativa e 
quebrando no outro a 
sua boa-fé objetiva”

Quid Juris?

Direito Do trabalho

 JoSé geralDo Da FoNSeCa 

Membro do Conselho Editorial

Desembargador do Trabalho aposentado

Em abril de 2020, um grupo de empresários, pre-
ocupados com os efeitos deletérios da covid-19 
sobre a saúde econômica das empresas e seus 

reflexos nos contratos de trabalho, criou o movimento 
“Não demita!”. Esse movimento, de adesão espontânea 
– e na contramão de tudo o que os arautos do fim do 
mundo anunciavam em plena pandemia – procurava 
relembrar ao empresariado a função social das empre-
sas e a necessidade de evitar demissões, pelo menos 
por 60 dias – de 1° de abril a 31 de maio de 2020 – até 
que a doença arrefecesse, surgisse uma vacina, uma 
esperança, o que fosse. 

Os argumentos do movimento eram sedutores: 
dispensar um empregado sai mais caro que mantê
-lo no emprego por dois meses; a crise é passageira; 
com o fim da crise, o melhor ativo das empresas será 
o seu próprio pessoal. Agora, esgotado o “período de 
validade” a que o próprio movimento “Não demita!” se 
impôs, empregados dispensados nesse período estão 
acorrendo à Justiça do Trabalho pedindo reintegração 
no emprego sob alegações as mais diversas. 

venire contra factum proprium 
“Nemo potest venire contra factum proprium” signi-

fica que ninguém pode contravir o próprio fato. Nin-
guém pode se comportar de uma determinada maneira, 
despertando na outra parte uma confiança legítima e, 
sem mais nem menos, passar a comportar-se de outro 
modo, contrariando a primeira expectativa e que-
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Fouillée – somente tem valia em um cenário 
de igualdade substancial em que não estão 
presentes desequilíbrios sociais e econômi-
cos. Como esse estado de absoluta simetria 
social é rigorosamente utópico, o pensa-
mento jurídico formado a partir da segunda 
metade do Século XX evoluiu não para negar 
a liberdade individual, mas para entender 
que o papel do Direito está “não tanto em 
proteger a dignidade humana, mas em qual 
sentido protegê-la”. A complexidade e o 
constante estreitamento das relações inter-
pessoais, ao mesmo tempo em que ampliam 
os limites de uma existência virtual do 
homem, diminuem os espaços físicos onde 
a individualidade possa ser exercitada. Isso 
faz com que os limites do direito de um e de 
outro se tornem cada dia mais tênues, mais 
rarefeitos, mais imperceptíveis, aumen-
tando a frequência das invasões ilícitas no 
patrimônio jurídico do outro. Proibir o com-
portamento contraditório não é transpor 
o muro da liberdade individual para ditar 
limites ao direito subjetivo que cada um tem 
de realizar o negócio jurídico como melhor 
lhe aprouver, mas tutelar a confiança e a 
boa-fé objetiva daquele que contratou com 
o outro, e supôs que, no interesse de ambos, 
o comportamento inicial no qual depositou 
sua confiança legítima não seria alterado 
sem razão relevante. 

Se o “Não demita!” for interpretado à 
luz do venire contra factum proprium, fica 
claro para os empregados das empresas que 
aderiram ao movimento que seus patrões 
renunciaram espontaneamente ao direito 
potestativo de rescindir seus contratos indi-
viduais de trabalho por dois meses. Esse 
compromisso de não dispensar certamente 
criou nos empregados a expectativa legí-
tima de que o comportamento inicial – isto 
é, o “fato próprio”– somente seria modificado 
se os empresários tivessem razão fundada 
para fazê-lo. É contrária ao bom direito toda 
e qualquer dispensa ocorrida naquele perí-
odo se a empresa não tiver uma causa justa 
para fazê-lo. 

de cooperação tem um caráter negativo – abster-se de 
praticar qualquer ação contrária aos interesses da contra-
parte – e outro positivo – cada contratante se obriga a 
agir na execução do contrato da forma mais leal, honesta e 
transparente possível, de modo que a obrigação se cumpra 
com o menor sacrifício para ambos os envolvidos. 

Somente assim se atinge a concretude do direito. 
Não basta a ausência da intenção de prejudicar para 
que se reclame a proteção do direito. É preciso corret-
tezza (lealdade), isto é, concurso efetivo de ambos os 
contratantes para que o contrato se perfaça sem que 
qualquer dos consortes se prejudique ou se onere além 
do normalmente esperado. Na origem, a boa-fé obje-
tiva não visa à proteção desta ou daquela parte, mas 
à sujeição de ambas, de modo a atrelá-las, “em igual 
medida, aos padrões objetivos de lealdade e colabora-
ção para os fins contratuais”. Não se trata de reduzi
-la a uma relação tarifada de comportamentos, mas é 
urgente impor limites. Na boa-fé objetiva, o que conta é 
o comportamento exteriorizado, o que passa a vincular 
a parte não apenas aos deveres expressamente ajusta-
dos, mas àqueles outros tantos que possam derivar da 
confiança legítima da contraparte, ainda que não esti-
pulados expressamente. 

Sob esse aspecto, o movimento “Não demita!” 
obriga socialmente (mas não juridicamente) aos ade-
rentes, porque uma conduta que se arrime na boa-fé 
objetiva impõe às partes o dever de se comportar eti-
camente em relação à contraparte e terceiros não ape-
nas até o limite da obrigação de respeitar o que efeti-
vamente foi combinado, mas o de suportar com igual 
intensidade também os deveres não-expressos, cha-
mados instrumentais, acessórios, anexos ou fiduciários.

o que os empregados alegam
De modo geral, os litigantes sustentam que as 

empresas que aderiram espontaneamente ao movi-
mento “Não demita!” criaram um pacto adjeto, isto 
é, uma espécie de contrato acessório que se soma ao 
contrato individual de trabalho original e passa a fazer 
parte integrante dele. Essa capitis deminutio livre-
mente estabelecida por elas – promessa de não dispen-
sar empregados por 60 dias – teria retirado do contrato 
de trabalho original uma de suas possibilidades: a de 
que o empresário possa rescindi-lo sem justa causa, 
por dois meses. Há dois tipos de demanda: a daque-
les que foram dispensados no período de dois meses 

Boa-fé objetiva
Quando a parte contraria o próprio fato, isto é, 

quando se comporta de maneira contrária ao que 
voluntariamente assegurou à outra parte em um pri-
meiro momento, quebra a boa-fé objetiva. Boa-fé e 
ética são as duas faces de uma mesma moeda. O con-
ceito de boa-fé se extrai do conceito de dolo. Dolo é o 
oposto de boa-fé. Se a boa-fé é a consciência de não 
agir ilicitamente, e exclui o dolo, segue-se que o dolo 
outra coisa não é senão o agir com a consciência da ili-
citude da ação. A boa-fé objetiva não é mais um estado 
anímico, de consciência, mas sim uma conduta apar-
tada das intenções íntimas do contratante, que exige 
comportamento sinceramente comprometido com os 
princípios de lealdade, honestidade e colaboração a 
fim de que se alcancem os fins pretendidos. Esse dever 

de que trata o movimento “Não demita!”, e a 
daqueles dispensados depois. Tanto em um 
grupo quanto no outro há empregados de 
empresas que aderiram espontaneamente ao 
movimento e empregados de empresas que 
não têm nenhuma relação com ele. 

Os empregados de empresas que não 
aderiram ao movimento não podem invo-
cá-lo para qualquer fim. A lógica é a mesma 
das convenções coletivas de trabalho: não se 
pode exigir que uma empresa respeite uma 
convenção coletiva se ela não a assinou e dela 
não faz parte. 

Os empregados das empresas que ade-
riram ao movimento “Não demita!” e foram 
dispensados por justa causa ou depois de 31 
de maio de 2020 também não têm nenhuma 
expectativa quanto às consequências jurídi-
cas desse pacto. Apenas os empregados das 
empresas que aderiram ao movimento e 
foram dispensados sem justa causa entre 1° 
de abril e 31 de maio de 2020 poderão preten-
der algum direito desse movimento.

Definidos os potenciais interessados nas 
promessas do movimento “Não demita!”, 
resta saber quais consequências jurígenas 
poderiam ser tiradas da quebra da promessa 
de não dispensar empregados entre 1° de 
abril e 31 de maio de 2020. Os empregados 
alegam que a quebra dessa promessa torna 
nula a rescisão do contrato e, por conta disso, 
têm direito à reintegração no emprego com 
o pagamento dos salários e vantagens venci-
dos do dia da dispensa à efetiva reintegração. 

não é tão simples. 
O movimento “Não demita!” criou para 

o Direito do Trabalho aquilo que em Direito 
se chama “norma de conteúdo aberto”, isto 
é, uma norma em que o preceito primário (a 
descrição da conduta) é completo, mas falta 
o preceito secundário, isto é, a sanção penal.  
É o que ocorre, por exemplo, no art. 158, §3º, 
do Código Penal, que trata da extorsão. O 
§3º diz que se o crime é cometido mediante 
restrição da liberdade da vítima, e essa con-
dição é necessária para a obtenção da vanta-

Direito Do trabalho

na medida que cada 
comportamento do 
homem em sociedade 
provoca no seu igual 
expectativas legítimas, 
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gem econômica, a pena é de reclusão, de seis 
a 12 anos, além da multa, mas também diz 
que se disso resultar lesão corporal grave ou 
morte, aplicam-se as penas previstas no art. 
159, §§ 2º e 3º. Ou seja: art.158 define o tipo 
penal, mas o §3° não traz pena para as condu-
tas mais graves, mas remete o intérprete ao 
art.159, §§ 2º e 3º.

O compromisso assumido pelas empre-
sas que aderiram espontaneamente ao movi-
mento “Não demita!” não prevê nenhuma san-
ção para o caso de descumprimento da regra 
de que não haveria dispensa de empregados 
em abril e maio de 2020. Isso, não autoriza o 
empregado a supor que a quebra da regra faz 
nascer para ele, automaticamente, o direito à 
reintegração. Esse movimento não tem base 
legal. É apenas um compromisso ético das 
empresas de preservar os postos de trabalho 
como forma de contribuir para o esforço de 
superar os traumas de uma pandemia. É, por-
tanto, um compromisso espontâneo firmado 
sobre uma convenção moral. O descumpri-
mento de uma regra moral não gera para o 
infrator nenhuma sanção jurídica que impli-
que obrigação de pagar ou fazer, mas simples 
reprovação social que depende fundamental-
mente da ética com que o infrator se com-
porta. Como o compromisso de não demitir 
por dois meses equivale a uma norma de con-
teúdo aberto, a interpretação caberá ao juiz, 
que poderá alvitrar outra solução, até mesmo 
a de que, se não há sanção alguma para o caso 
do empregado ter sido dispensado no perí-
odo em que as empresas aderentes do movi-
mento concordaram em que isso não seria 
feito, não há como determinar a reintegração 
nem fixar indenização equivalente.

Penso que a reintegração não é possível, 
e por dois motivos: o primeiro, é que o fato 
de não haver sanção na regra espontânea 
que proíbe dispensas em abril e maio não 
autoriza ao empregado dispensado supor 
que a única consequência disso é sua rein-
tegração no emprego. O segundo é que, já 
que se trata de norma de conteúdo aberto, 
que depende, para se completar, do traba-

lho exegético do juiz, o juiz não poderá, mesmo que 
queira, determinar a reintegração do empregado por-
que as demissões estavam vedadas apenas em abril e 
maio de 2020. Logo, se possibilidade de reintegração 
houvesse, esta seria apenas até 31 de maio de 2020 
e não indefinidamente. Como esse prazo exauriu-se, 
a única solução possível seria aplicar, por analogia, o 
art. 496 da CLT, que trata da impossibilidade de rein-
tegração do empregado estável por incompatibilidade 
resultante do dissídio, e converter o período faltante 
da reintegração em indenização simples, com base 
na maior remuneração do empregado, acrescendo-
se juros e correção. Desde, é claro, que tenha havido 
pedido na inicial.

conclusões
O movimento “Não demita!” é apenas um compro-

misso ético de alguns empresários de não dispensarem 
seus empregados de 1° de abril a 31 de maio de 2020. 
Não pode ser interpretado fora desse período.

Tratando-se de um acordo moral, sem base jurí-
dica, seu descumprimento não gera para os emprega-
dos dispensados nesse período nenhum direito traba-
lhista, especialmente reintegração. A quebra de uma 
regra moral gera mera reprovação social.

A promessa de não dispensar no período estipulado 
é uma capitis deminutio por meio da qual os empresá-
rios renunciaram ao direito potestativo de rescindir o 
contrato de trabalho durante certo tempo, mas criou 
nos empregados das empresas convenentes expecta-
tiva legítima. Seu descumprimento sem razão fundada 
fere a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

Como a promessa de não dispensar não tem san-
ção, é cláusula aberta sujeita à interpretação do juiz.

O juiz não poderá reintegrar os empregados dis-
pensados em abril e maio de 2020, porque o período 
de “garantia provisória” já se exauriu. O máximo que 
poderia fazer, por analogia ao art.496 CLT, e se houver 
pedido, é deferir indenização simples do período que vai 
da dispensa ao dia 31 de maio de 2020 (fim da proteção 
provisória assegurada pelo movimento “Não demita!”).

Empregados de empresas que aderiram ao movi-
mento e foram dispensados por justa causa, ou de 
empresas que não aderiram ao movimento, e emprega-
dos de empresa que aderiram a ele mas foram dispensa-
dos após 31 de maio de 2020 não podem invocar o com-
promisso dos empresários para nenhum fim.

Direito Do trabalho
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ticos, no mercado de trabalho e em altos cargos de 
liderança da sociedade.

Portanto, políticas institucionais que objetivam 
a ampliação da participação feminina na sociedade 
constituem ferramentas essenciais para a transfor-
mação social e prevenção de práticas de violência 
contra mulher.

Importante pontuar que a violência contra a mulher 
está estritamente vinculada à violência de gênero, esta 
última mais abrangente. Ainda hoje impera desigual-
dade de papeis sociais entre os gêneros, por ainda 
serem reproduzidos padrões discriminatórios, por 
vezes imperceptíveis. Aspectos como bravura e força 
ainda são associados ao sexo masculino, cabendo à 
mulher a característica sensível, delicada e sentimen-
tal. Tais concepções levam à errônea ideia de que os 
homens ocupam papel de superioridade na sociedade, 
exaltando a dominação masculina.

O alcance da equidade de gênero constitui um dos 
17 objetivos de desenvolvimento que compõe a Agenda 
2030 da Organização das Nações Unidas. Trata-se de 
compromisso assumido entre as Nações para efetivar os 
direitos humanos, sendo o Brasil signatário. Tal política 
se faz essencial frente às estimativas globais divulgadas 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo as 
quais aproximadamente uma em cada três mulheres 
sofreram violência física ou sexual por parceiros ou ter-
ceiros durante a vida.

A violência contra as mulheres como uma das 
formas de violação dos direitos humanos foi formal-
mente reconhecida na Conferência das Nações Uni-
das sobre Direitos Humanos, ocorrida em Viena, no 
ano de 1993. No âmbito do Poder Judiciário, a atua-
ção jurisdicional para concretização dos direitos fun-
damentais sofreu diversas modificações históricas 
até chegar no momento de exaltação desses direitos 
como uma ordem objetiva de valores vinculantes a 
serem observados por todos os poderes do Estado. 

No Estado Democrático de Direito, a garantia pelo 
Judiciário do direito à igualdade se dá a partir da lei-
tura hermenêutica e sistêmica do Direito com incor-
poração dos valores fundamentais. Trata-se de uma 
árdua missão a ser constantemente executada pelo 
Poder Judiciário, com intuito de tornar realidade os 
valores consagrados na Constituição e, de fato, alcan-
çar os ideais de sociedade igualitária.

Nessa linha, a proteção dos direitos 
humanos pressupõe uma ação estatal que 
se mostre apta a remover obstáculos sociais 
e econômicos. Essa proteção não se realiza, 
pura e simplesmente, com o ingresso dos 
direitos na Constituição, cumprindo, tam-
bém, ao Judiciário promover a concretiza-
ção dos direitos humanos.

Com efeito, a par do aprimoramento da 
prestação jurisdicional com um aumento 
considerável no número de sentenças pro-
feridas e de medidas protetivas concedi-
das sobre a temática, dados que vêm sendo 
acompanhados pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), o Judiciário vem adotando 
postura ativa, dentro dos limites de sua 
competência constitucional, na realização 
de políticas públicas judiciárias para inser-
ção da mulher em ambientes de gestão, bem 
como na prevenção e enfrentamento eficaz 
à violência de gênero, a partir da integração 
com os demais setores.

Políticas institucionais 
que objetivam a ampliação 
da participação feminina 
na sociedade constituem 
ferramentas essenciais 
para a transformação 
social e prevenção de 
práticas de violência 
contra mulher”

 tâNia regiNa Silva reCkziegel  

Conselheira do CNJ

 MiChaella FregaPaNi laNNer 

Assessora-chefe de Conselheira do CNJ

A Constituição Federal consagra como 
objetivo fundamental da República 
constituir uma sociedade livre, justa e 

solidária, além da promoção do bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discrimi-
nação. Não obstante, a luta pela consolidação 
da cidadania da mulher e o alcance efetivo e 
fundamental da equidade de gênero ainda é 
pauta essencial no processo de transforma-
ção social. 

Ao falar em equidade de gênero, pre-
tende-se o alcance transcendente à igual-
dade meramente formal, ou seja, para além 
da homogeneização, trata-se da busca mais 
efetiva e participativa pela justiça social na 
promoção de condições que legitimem o 
papel da mulher no contexto social, aten-
tando-se às diferenças de oportunidades 
ainda existentes. Nessa linha, bem explanou 
Rui Barbosa na “Oração aos moços”. 

Uma das formas de concretização do 
ideal de equidade de gênero - em que pese 
represente, ainda, um grande desafio a ser 
ultrapassado – é a implementação de ações 
afirmativas no combate às discriminações 
em todas as suas formas, ampliando a par-
ticipação das minorias nos processos polí-

o papeL do poder Judiciário 
na efetivação da eQuidade 
de gênero
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dos e propostas para combater a violência doméstica 
e familiar contra a mulher sistematiza a proposta de 
ampliação de diretrizes dessa recomendação para 
incluir a capacitação em gênero como componente 
curricular obrigatório dos cursos de formação inicial 
de magistrados, estendida também aos servidores 
que atuam nos primeiros e segundos grau de jurisdi-
ção com a aplicação da Lei Maria da Penha.

Também está em pauta a regulamentação da obri-
gatoriedade da criação dos Comitês de Gênero nos 
tribunais e das Ouvidorias da Mulher, buscando asse-
gurar de modo permanente a promoção da equidade 
de gênero e a fiscalização efetiva da implementação, 
alcançando, assim, a todos.

Conquanto o Brasil tenha uma das três legislações 
mais avançadas no combate à violência doméstica, 
paradoxalmente ocupa elevada posição no ranking 
dos países mais violentos do mundo para mulheres. 
Como alhures afirmado, a violência doméstica é uma 
modalidade de violência de gênero e se sustenta, jus-
tamente, na desigualdade entre mulheres e homens 
e na concepção equivocada de um papel sobrevalente 
destes últimos em face do sexo feminino.

No âmbito jurídico, foi a partir da promulgação 
da Lei Maria da Penha  que o Poder Judiciário teve 
ampliado o seu campo de atuação nas questões rela-
cionadas à violência doméstica e familiar contra 
a mulher. Desde então, em compasso com o dever 
estatal de criar mecanismos para coibir a violência 
doméstica e em conformidade com o que preceitua 
o art. 226, §8º, da Constituição, vem apresentando 
novas ferramentas que têm por objetivo maximizar 
os resultados no combate a este mal, o que se denota 
pelo histórico de resoluções, recomendações e ações 
de conscientização implementadas e que apresentam 
resultados efetivos no enfrentamento da questão.

Um ano após a edição da Lei 11.340/2006, o CNJ 
instituiu as Jornadas da Lei Maria da Penha, as quais 
objetivam discutir temas afetos à violência de gênero 
por profissionais que atuam na área, melhorar a atua-
ção e compartilhar boas práticas. No mesmo ano, por 
meio da Recomendação CNJ nº 9/2007, foi dado iní-
cio à instituição, no âmbito do Poder Judiciário, aos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
mulher, contando hoje com 139 varas especializadas 
em todo o País.

Em 2015, o CNJ iniciou o Programa Jus-
tiça pela Paz em Casa, que é promovido em 
parceria com os Tribunais de Justiça esta-
duais, tendo por objetivo ampliar a efeti-
vidade da Lei Maria da Penha, por meio da 
atuação para agilizar o andamento dos pro-
cessos relacionados à violência de gênero. 

Em março de 2020, foi instituído, pela 
Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº  5/2020, 
o Formulário Nacional de Avaliação de Risco 
no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério 
Público para a prevenção e o enfrentamento 
de crimes e demais atos praticados no con-
texto de violência doméstica e familiar contra 
a mulher. O formulário auxilia na identificação 
dos fatores que indiquem o risco da mulher 
vir a sofrer qualquer forma de violência no 
âmbito das relações domésticas e familiares, 
de forma a subsidiar a atuação do MP, do Judi-
ciário e dos demais órgãos da rede de proteção 
na gestão do risco identificado.

Ainda, por meio da Resolução CNJ nº 
342/2020, foi instituído o Banco Nacional 
de Medidas Protetivas de Urgência, em que 
todas as medidas protetivas de urgência 
concedidas a mulheres vítimas de violência 
doméstica no país deverão ser registradas. 
A partir dessa unificação de dados, faz-se 
possível monitorar os pontos deficitários 
nas ações de combate à violência contra a 
mulher, contribuindo para melhorar as polí-
ticas públicas nessa área.

A edição de tais atos normativos demons-
tra o amadurecimento do Poder Judiciário 
em relação às questões afetas à igualdade de 
gênero e reafirma a necessidade de assegu-
rar a adoção de medidas positivas nessa luta. 
Exalta, assim, o dever de conferir máxima efeti-
vidade aos direitos fundamentais, em respeito 
à dignidade humana e ao reconhecimento 
de que o Judiciário, dotado de poder estatal, 
deve atuar para assegurar o pleno respeito a 
todos, independentemente da identidade de 
gênero, respeitando a igualdade, a liberdade 
e a autonomia individual, que constitui a base 
do Estado Democrático de Direitos.

Nesse cenário, o CNJ instituiu, por meio da Reso-
lução nº 255/2018, a Política Nacional de Incentivo à 
Participação Institucional Feminina no Poder Judiciá-
rio. No corpo da Resolução em destaque, é assumido o 
compromisso do Poder Judiciário de ressaltar a igual-
dade de gênero como um objetivo a ser atingido por 
órgãos da Justiça, com a edição de medidas concretas. 

Em cumprimento à Resolução, o CNJ designou 
grupo de trabalho para elaboração de estudos, análise 
de cenários, eventos de capacitação e diálogo com os 
tribunais sobre a temática (Portaria CNJ nº 66/2018). 
Nessa linha, a partir de estudo realizado pelo Departa-
mento de Pesquisas Judiciárias do CNJ acerca da par-
ticipação feminina no Poder Judiciário, entre 2009 e 
2018, foi constatado que o percentual de participação 
feminina na magistratura ainda é baixo, entretanto, 
vem paulatinamente ganhando força, partindo de 
24,6% em 1988, para 38,8% em 2018. 

No CNJ, com a posse da Ministra Maria The-
reza Rocha de Assis Moura no cargo de Corregedora 
Nacional de Justiça em outubro de 2020, para o biê-
nio 2020-2022, o órgão censor passou a contar, pela 
primeira vez, com sete integrantes do sexo feminino, 
superando o marco de seis integrantes mulheres nos 
biênios de 2013-2015 e 2017-2019.

Em abril de 2020, o CNJ promoveu, junto aos tri-
bunais de todos os segmentos do Poder Judiciário, 
pesquisa sobre a participação feminina nos concur-
sos para a magistratura, obtendo resultados negati-
vos quanto à equidade de gênero na composição das 
comissões organizadoras e das bancas examinadoras 
de concursos públicos para ingresso na magistra-
tura. Foram identificadas diferenças significativas 
entre os diversos ramos da Justiça. Partindo da reali-
dade constatada, foi editada a Recomendação CNJ nº 
85/2021, orientando que todos os tribunais passem a 
observar, nas vagas de suas indicações, a composição 
paritária de gênero na formação dessas comissões e 
bancas em seus respectivos concursos públicos para 
ingresso na carreira da magistratura.

Por meio da Recomendação CNJ nº 79/2020 foi 
editado ato sobre a capacitação em gênero de magis-
tradas e magistrados para atuar em varas ou juizados 
que detenham competência para aplicar a Lei Maria 
da Penha (Lei nº 11.340/2006). Neste aspecto, o grupo 
de trabalho do CNJ que atua na elaboração de estu-

 Michaella Fregapani lanner 
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Nos EUA, a matéria passou a ser regulada por lei 
federal em 2016, e na União Europeia, passou a receber 
tratamento uniforme em todos os 28 países do bloco 
também em 2016, após a promulgação da Diretiva (EU) 
2016/943. No Brasil, contudo, essa discussão é ainda 
incipiente. 

Com o objetivo de debater a necessidade ou não 
de uma legislação específica para combater o furto 
de segredos comerciais no Brasil, a Revista Justiça & 
Cidadania promoveu o webinar “Segredo de Negócio – 
Proteção, Espionagem e Direito Comparado”. Evento 
realizado em parceria com o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a 
Associação de Juízes Federais (Ajufe), a Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB) e a Frente Associativa 
da Magistratura e do Ministério Público (Frentas). 

Mediado pelo presidente do Conselho Editorial da 
Revista JC, Ministro Luis Felipe Salomão (STJ e TSE), o 
webinar contou com a participação do Ministro Ricardo 
Villas Bôas Cueva (STJ), da Juíza Federal Caroline 
Somesom Tauk (titular em vara especializada em Pro-
priedade Intelectual no TRF-2 e juíza auxiliar do STF), 
e do advogado Philippe Bhering, membro do Conselho 
Diretor da Associação Brasileira da Propriedade Inte-
lectual (ABPI). Destaque para a participação interna-
cional do professor Ansgar Ohly, titular da cátedra de 
Propriedade Intelectual e Direito de Concorrência da 
Universidade Ludwig-Maximilian, de Munique, coau-
tor do principal comentário publicado à Lei de Prote-
ção ao Segredo de Negócio da Alemanha, que passou a 
vigorar em  2017.

Gata borralheira – “Há a diretiva europeia, a lei 
alemã e leis em diversos outros países sobre o tema. 
Essa experiência comparada para nós é muito rele-
vante, sobretudo nesse momento em que assistimos 
invasões hackers em várias entidades públicas e pri-
vadas. É oportuníssimo que a Revista Justiça & Cida-
dania traga esse tema para o nosso exame. Li na pala-
vra do próprio professor Ohly que o prejuízo anual 
desse tipo de violação, apenas na Alemanha, pode 
atingir a casa dos 25 bilhões de euros, de modo que 
é muito relevante do ponto de vista comercial ava-
liarmos a necessidade ou não de uma lei sobre esse 
assunto em nosso País, tendo conhecimento como as 
experiência de Direito comparado estão sendo apli-
cadas”, comentou o Ministro Luis Felipe Salomão, em 
suas considerações iniciais.

Em sua palestra, o professor Ansgar 
Ohly explicou que, de fato, apesar do enorme 
volume de prejuízos envolvendo as violações 
dos segredos comerciais, só muito recente-
mente os países despertaram para a impor-
tância de um melhor tratamento do tema em 
seus sistemas legais. O que o levou a afirmar 
que a proteção dos segredos de negócios 
sempre foi tratada como a “Cinderela” da 
Propriedade Intelectual: “Sabemos que ela 
têm grande importância econômica, mas na 
maioria dos países ainda é tratada apenas 
como um ponto lateral da legislação sobre 
propriedade intelectual e concorrência des-
leal. Existem muitos especialistas em dife-
rentes áreas, mas ninguém está realmente 
acostumado a falar sobre isso”. 

Segundo o professor, a virada se deu – 
sem baile, sapatinho de cristal ou beijo de 
príncipe – a partir dos debates que funda-
mentaram as reformas legislativas nos paí-
ses acima mencionados. Por meio de novas 
diretivas e leis, esses países teriam buscado 
se harmonizar ao art. 39 do “Acordo sobre 
aspectos dos direitos de propriedade inte-
lectual relacionados ao comércio”, conhecido 
como Acordo Trips. Antes, na União Euro-
peia, os regimes legais sobre o assunto varia-
vam muito entre os países antes de 2016. Em 
relação à Alemanha, por exemplo, as provi-
sões legais remontavam ao ano de 1896, ou 
seja, estavam muito ultrapassadas. “Nós vía-
mos uma grande necessidade da reforma. 
Isso não veio da Alemanha, mas da Comissão 
Europeia, que começou em 2011 o trabalho 
preparatório para a diretiva.

firewall – Segundo Ansgar Ohly, a utili-
zação do modelo conceitual do Acordo Trips 
é interessante, porque na medida em que os 
países tenham instrumentos jurídicos com 
afinidade conceitual em seus ordenamentos, 
isso na prática pode ampliar a cooperação 
internacional, algo indispensável para uma 
economia globalizada e digital, com intenso 
fluxo de informações. 

O professor explicou que, à semelhança 
da diretiva europeia, a lei alemã tem duas 

de segredos de negócios só passou a ser mais ampla-
mente debatida na década passada, quando algumas 
das maiores economias do planeta, incluindo União 
Europeia, Estados Unidos, Japão e China fizeram atu-
alizações legislativas para acompanhar as novas for-
mas de espionagem que surgem na esteira da evolu-
ção tecnológica. 

 Da reDação 

Segredo de negócio é a informação con-
fidencial obtida graças a investimen-
tos em pesquisa e desenvolvimento, 

ou mesmo ao acaso, que proporciona van-
tagem competitiva aos seus detentores. 
Apesar de ser antiga conhecida da Justiça 
em todo o mundo, a espionagem para furto 

segredo de negócio – 
proteção, espionagem  
e direito comparado
Ministros e especialistas discutem a necessidade da  
criação de uma legislação específica sobre a proteção  
aos segredos de negócios no Brasil, a exemplo das  
recentes iniciativas da União Europeia e dos EUa 
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que muitos casos de violações acontecem na indústria 
alimentícia, onde mesmo quando não há regras especí-
ficas, todos sabem que as receitas dos produtos, man-
tidas sob forte sigilo pelas empresas, nunca são repas-
sadas “a troco de nada”. 

Outros setores que investem de maneira intensa em 
pesquisa e desenvolvimento e que, justamente por isso, 
são mais afetados pelas violações de segredos de negó-
cios estão nas áreas de software e algoritmos, na indús-
tria química e farmacêutica e na engenharia automobi-
lística. A proteção do sigilo também é particularmente 
importante quando as patentes não estão disponíveis, 
por exemplo, no setor de alimentos, de cosméticos ou 
de outras formulações. Ansgar Ohly lembrou ainda que 
não apenas os segredos técnicos podem ser protegidos, 
mas também os econômicos, como, por exemplo, listas 
de clientes, planos de negócios e conceitos de marke-
ting. Portanto, todos os setores econômicos podem ser 
afetados por eventuais violações. 

duPont versus christopher – A Juíza Federal 
Caroline Tauk salientou que embora o Brasil não pos-
sua mecanismo específico para o tratamento das viola-
ções de segredos de negócios, isso não significa ausên-
cia de ferramentas legais, pois a Lei de Propriedade 
Intelectual (LPI/ Lei nº 9.279/1996), no capítulo de con-
corrência desleal, tem incisos que tratam da questão. 

Em sua participação, a magistrada citou célebre caso 
de espionagem da década de 1960, quando os aviadores 
Rolfe e Gary Christopher, pai e filho, foram contratados 
para sobrevoar uma planta industrial da empresa de 
engenharia química DuPont, em Beaumont, no estado 
norte-americano do Texas. Por meio de fotografias 
aéreas, eles revelaram segredos de negócios envolvidos 
em um processo de fabricação de metanol que acabara 
de ser desenvolvido pela DuPont. A empresa informou 
ao juízo que tinha tomado todas medidas possíveis ao 
nível do solo para resguardar o segredo, mas que não o 
fizera a partir do alto, porque o custo não seria razoável. 
Como o tribunal colocou, “exigir que a DuPont colocasse 
um telhado sobre a planta inacabada para guardar seu 
segredo representaria uma despesa enorme para evitar 
nada mais do que um truque de menino de escola”. 

Para Caroline Tauk, o caso demonstra o necessário 
equilíbrio que deve haver entre os interesses da livre 
concorrência com a liberdade de informação e a prote-
ção da inovação. A espionagem aérea dos Christopher 
foi considerada um ato desleal justamente porque a 

DuPont fez o que era razoável para evitar a 
perda do segredo. Se a empresa tivesse que 
tomar mais precauções, o alto custo poderia 
inibir o desenvolvimento da inovação. 

Aed – Ao conceituar as diferenças entre o 
segredo de negócio e a proteção das patentes, 
a juíza lembrou que quem faz o registro da 
patente tem preferência para explorar aquele 
produto ou processo durante um prazo 
determinado, que no Brasil é de 20 anos, mas 
se compromete a revelar à sociedade como 
chegou àquela informação. Já no segredo de 
negócio não há compartilhamento de infor-
mações com a sociedade, porque caso con-
trário os empresários detentores do segredo 
teriam que usar medidas protetivas que, pelo 
alto custo, poderiam desestimular a inova-
ção. Nesse sentido, segundo ela, por preser-
var os investimentos em pesquisa e desen-
volvimento, a sociedade também ganha no 
final das contas com a proteção dos segredos 
comerciais. 

“A partir da Análise Econômica do Direito 
se percebe que não patentear, em alguns 
casos, pode ser vantajoso do ponto de vista 
econômico. Muitas vezes o custo da patente 
supera o lucro que o empresário terá com 
aquele processo ou invenção, sobretudo 
quando a invenção fica rapidamente obso-
leta. Outras vezes, a informação divulgada 
no registro da patente torna sem valor a 
invenção, pois permite que a concorrência 
se utilize dela para rapidamente contornar 
a patente e gerar uma invenção muito pare-
cida”, explicou a Juíza. 

Aperfeiçoamento institucional – Para 
o advogado Philippe Bhering, o tratamento 
dado pela legislação brasileira para crimes 
envolvendo segredos de negócio ainda é 
tímido, o que faz com que empresas ino-
vadoras sejam frequentemente vítimas de 
práticas desonestas que têm por finalidade a 
apropriação e a exploração indevidas de seu 
know-how. A ausência de instrumentos jurí-
dicos eficazes para proteger tais segredos, 
segundo ele, desestimula os investimentos 
em inovação, essenciais ao crescimento eco-

É muito relevante 
do ponto de vista 
comercial avaliarmos 
a necessidade ou não 
de uma lei sobre esse 
assunto em nosso País”, 

ministro luis felipe salomão

que o titular do segredo empresarial proponha uma 
ação indenizatória contra aquele que o viola, segundo 
o magistrado, é a falta de parâmetros para fixar a inde-
nização. Outra dificuldade é a necessária proteção 
dos terceiros que porventura adquiram de boa fé os 
segredos comerciais de outrem. Nesse sentido, dentre 
outros questionamentos, o Ministro Cueva perguntou 
ao professor Ohly como ele sugere que sejam prote-
gidos os direitos desses terceiros de boa fé. O alemão 
respondeu que a lei europeia estabelece que os tercei-
ros só serão responsabilizadas caso se comprove que 
sabiam de antemão se tratar de segredo de negócio, o 
que configura negligência. Para exemplificar, salientou 

partes. A primeira estabelece as condições 
da responsabilidade, define o que é segredo 
de negócio e quais são os atos de infração. 
A segunda é dedicada aos procedimentos 
e sanções. Para a determinação do segredo 
de negócio, são pré-condições que a infor-
mação seja de fato secreta, que tenha valor 
comercial e que esteja sujeita a condições de 
controle razoáveis. A razoabilidade é relativa, 
depende de parâmetros, como o porte da 
empresa e o valor da informação, podendo as 
condições de controle envolver cláusulas em 
contratos, etiquetagem, controle de disposi-
tivos eletrônicos dos funcionários e medidas 
de proteção técnica como firewalls, senhas e 
gestão de visitantes. 

Não há muita jurisprudência até o 
momento nas cortes alemãs, dada a novi-
dade do tema, porém o professor Ansgar 
Ohly destacou como temas passíveis do 
maior número de controvérsias as cláusulas 
de confidencialidade nos contratos trabalhis-
tas – na medida em que os empregados nem 
sempre sabem até que ponto as informações 
estão sob confidencialidade – e o controle do 
uso de dispositivos privados – porque mui-
tas vezes o próprio funcionário pode não 
saber como proteger devidamente as infor-
mações em seus dispositivos. “É um grande 
problema, que tende a crescer muito mais no 
futuro”, pontuou. 

Zona cinzenta – O Ministro Ricardo 
Villas Bôas Cueva admitiu que no Brasil, 
apesar da existência de uma legislação que 
tenta conter a concorrência desleal, de fato, 
a questão dos segredos de negócios e da 
guarda de know-how é uma “cinderela ador-
mecida, esperando para ser desperta”. Para o 
magistrado, a forma de apuração dos danos 
das violações de segredos de negócios e as 
medidas adequadas para a cessação das con-
dutas ilegais ainda estão em uma “zona cin-
zenta”. Para o ministro, o desenvolvimento de 
uma legislação para proteger os segredos de 
negócios seria um estímulo aos investimen-
tos em pesquisa e desenvolvimento. 

Uma das dificuldades hoje no Brasil para 
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nômico do País e à geração de empregos. Para 
exemplificar, ele citou o caso da Coréia do Sul, 
que de país agrícola na década de 1960 se trans-
formou em uma das maiores potências indus-
triais do mundo, com investimentos maciços em 
educação e proteção de dados.

Para Bhering, a importância da matéria 
justifica sua melhor normatização no ordena-
mento jurídico. “É fundamental que a proteção 
ao segredo de negócio não esteja condicionada 
à relação de concorrência entre a parte lesada 
e o infrator. Afinal, aquele que se beneficia do 
segredo de negócio de terceiro pode não se 
encontrar em relação de concorrência à época 
da aquisição indevida. O ato desleal ocorre jus-
tamente pelo interesse do infrator em atuar 
em segmento ainda não explorado. Igualmente 
necessário é que se estabeleça, com clareza, 
o âmbito de proteção do segredo de negócio, 
incluindo-se a sua definição, as condutas ile-
gais, bem como aquelas consideradas legíti-
mas. Da mesma forma, as tutelas provisórias 
e definitivas merecem capítulo específico. É 
indispensável, por exemplo, assegurar à parte 
lesada a possibilidade de obter a destruição dos 
produtos que tenham sido fabricados a partir 
da aquisição e utilização indevidas do segredo 
de negócio”.

O advogado destacou, porém, que iniciativas 
recentes como a do Ministério da Economia, de 
construir a chamada Estratégia Nacional de Pro-
priedade Intelectual, e a do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações, de formular a Estratégia 
Nacional de Inovação, sinalizam um movimento 
institucional de aperfeiçoamento do sistema de 
Propriedade Intelectual brasileiro. “A revisão das 
normas que regulam o segredo de negócio se 
insere exatamente nesse contexto”, disse ele, que 
sintetizou: “As circunstâncias impõem o debate 
aprofundado do tema no Brasil. É preciso buscar 
alinhamento com a comunidade internacional 
na proteção ao segredo de negócio contra a sua 
aquisição, utilização e divulgação indevidas, de 
modo a garantir segurança jurídica às empresas, 
nacionais ou estrangeiras, que investem em ino-
vação, e estimular o desenvolvimento econômico 
e social do País”.

no Brasil, tudo isso ainda 
é muito novo. certamente 
temos o direito da 
propriedade intelectual, (...) 
mas esse tema do segredo 
de negócios e da proteção 
do know-how ainda é 
uma cinderela perdida, 
procurando uma saída”,

ministro ricardo villas Bôas cueva
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oab nacionaL recorre  
ao stf por vacina
Além de buscar vacina para todos, OAB requer à PGR 
que denuncie o Presidente Jair Bolsonaro pelo caos 
na gestão na pandemia 

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
recorreu ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) para tornar obrigatória a com-

pra de vacinas pelo Governo Federal contra a 
covid-19 suficientes para garantir a imuniza-
ção em massa e de forma urgente da popula-
ção brasileira. A arguição de descumprimento 
de preceito fundamental (ADPF) nº 812, com 
pedido de medida cautelar, foi mais uma ini-
ciativa da OAB no combate à pandemia e na 
defesa do direito à vida e à saúde consagrados 
na Constituição.

Na ADPF, a OAB ressalta que, após 12 
meses, o Brasil enfrenta momento dramático 

para a saúde pública, com sucessivos recordes diários de 
óbitos, aumento exponencial das internações e colapso 
do sistema de saúde em diversas regiões. Na última 
semana de março, as mortes por covid-19 ultrapassaram 
o número de mais de 300 mil vítimas, com uma média 
chegando em torno de três mil mortes por dia.

“O Brasil tem a pior gestão da pandemia do mundo. 
Por isso a OAB seguirá atuando de forma a pressionar 
o Governo Federal a comprar vacinas para todos, abrir 
leitos e fortalecer o SUS”, afirmou o Presidente da OAB, 
Felipe Santa Cruz. “É preciso buscar, de forma imediata, 
ações e medidas que obriguem as autoridades públicas 
a cumprir as suas funções no combate à pandemia”, 
completou.

Para a Ordem, são evidentes as ações e omissões do 
Presidente da República e do Ministério da Saúde ao 
não disponibilizar recursos suficientes para a aquisição 
de vacinas, pela demora não justificada de imunização 
do grupo prioritário e pela falta de perspectiva para o 
início da vacinação em massa. Desta forma são viola-
dos os preceitos fundamentais da dignidade da pessoa 
humana (art. 1º, III), o direito à vida (art. 5º, caput), o 
direito à saúde (art. 6º, caput, c/c o art. 196) e o princípio 
da eficiência administrativa (art. 37, caput).

Na busca de garantir vacinas para todos os brasilei-
ros, a OAB também reiterou o pedido de medida cau-
telar no Supremo, no âmbito da ADPF 770, para que os 
recursos provenientes da recuperação financeira pela 
operação Lava Jato e similares e outros fundos nacio-
nais que não têm destinação ou aplicação sejam destina-
dos ao Plano Nacional de Imunização contra o corona-
vírus. Informação da Procuradoria-Geral da República 
aponta a existência de mais de R$ 1,2 bilhão da operação 
Lava Jato sem destinação específica.

Ao mesmo tempo em que vem adotando medidas 
para garantir a vacinação de todos, o Conselho Fede-
ral, por unanimidade, decidiu pedir à Procuradoria-
Geral da República que denuncie criminalmente o 
Presidente da República, Jair Bolsonaro, pela sua 
condução diante da pandemia. “Estamos vivendo o 
momento mais dramático da nossa história. Mais de 
300 mil mortos. Faltam vacinas, faltam leitos, falta 
atendimento básico à população, e o Governo Federal 
e o Presidente da República são responsáveis por essa 
escalada de incompetência e de irresponsabilidade”, 
afirmou o Presidente da OAB.

“A campanha sistemática contra as medidas de vaci-
nação, contra as medidas de isolamento e o uso de más-
cara, a companha sistemática favorável à aglomeração e 
a adoção de método sem comprovação científica formam 
um conjunto de graves erros e equívocos que, no entender 
do Conselho Federal, por unanimidade, aponta prática de 
crime do Presidente da República”, disse Santa Cruz. 

A representação protocolada, no final de março, 
requer a adoção de providências da PGR junto ao 
Supremo por entender que o Presidente da República 
deve responder pelos crimes comuns previstos nos arti-
gos 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem), 268 
(infração de medida sanitária preventiva), 315 (emprego 
irregular de verbas ou rendas públicas) e 319 (prevarica-
ção), entre outros do Código Penal.

Um dos fatos apontados no documento é a indicação 
da hidroxicloroquina como medicamento preventivo da 
covid-19. “Para além da completa ausência de compro-
vação da eficácia do medicamento no tratamento e da 
existência de indícios de seus nefastos efeitos colaterais 
– o que por si só configura grave crime – a defesa de 
sua utilização pelo Governo Federal tem custado valores 
astronômicos aos cofres públicos”, afirma a denúncia.

A morosidade do Governo Federal em adquirir vacinas 
contra o coronavírus também é destacada. “Os elementos 
do tipo penal que previstos ao teor do art. 319 do Código 
Penal, consubstanciados em ‘Retardar ou deixar de pra-
ticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal’, podem ser verificados ante a pés-
sima gestão na compra das vacinas em virtude de atritos 
e divergências político-ideológicas, em prejuízo da saúde e 
da vida de todos os brasileiros”, aponta o documento.

A negativa de respeitar as medidas de isolamento 
social do Presidente da República também é levantada 
pela denúncia, que cita o art. 268 do Código Penal: Infrin-
gir determinação do poder público, destinada a impedir 
introdução ou propagação de doença contagiosa.

“Não se trata de uma disputa política ou ideológica. 
É uma escolha entre a barbárie e a civilização, entre a 
ignorância e a ciência, entre o ódio e a solidariedade, a 
defesa da vida ou a apologia da morte. Estamos vivendo 
uma tragédia social dramática e a OAB cumpre dessa 
forma o seu papel. A Ordem tem o dever de exigir a res-
ponsabilização das nossas mais altas autoridades”, afir-
mou o conselheiro Juliano Breda, que também assina a 
representação com Santa Cruz.

Com base nos mesmos dispositivos do Código 
Penal, a OAB requereu à Procuradoria da República no 
Distrito Federal que denuncie o ex-Ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello pelos crimes cometidos durante sua 
gestão da pandemia.

O Conselho Federal decidiu, ainda, criar um obser-
vatório para acompanhar a vacinação em todo o País, 
fazendo o monitoramento do número de vacinas que 
chegam aos estados e a aplicação das doses. Também foi 
criado um grupo de notáveis para auxiliar a diretoria em 
estudos e ações jurídicas que podem ser adotadas pela 
Ordem. O grupo é composto por Cléa Carpi, Siqueira 
Castro, Nabor Bulhões, Geraldo Prado, Miguel Reale 
Jr., Antônio Carlos de Almeida Castro e Marta Saad, e 
presidido pelo ex-Presidente do STF Ayres Britto.
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A OAB trabalhou também junto com outros setores 
da sociedade civil organizada na construção de estraté-
gias para os diferentes problemas surgidos a partir da 
pandemia. Promoveu centenas de debates sobre o tema 
para discutir soluções e caminhos para uma situação 
inédita e com raros paralelos na história mundial.

Já em abril de 2020, a OAB entrou com a ADPF 
672, que foi acolhida pelo STF, e assegurou o direito de 
governadores e prefeitos de tomar providências para 
enfrentamento da crise sanitária, independentemente 
de eventuais decretos do Presidente da República que 
suspendessem tais medidas. A ação preservou o equi-
líbrio federativo e a gestão compartilhada de crises na 
saúde, como determina a Constituição.

Atendendo a ação da Ordem, o STF decidiu que os 
estados, os municípios e o Distrito Federal poderão for-
necer às populações as vacinas previamente aprovadas 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
no caso de descumprimento do Plano Nacional de Ope-
racionalização da União, ou, ainda, na hipótese de insu-
ficiência da cobertura imunológica tempestiva contra 
a doença.

Ainda com o objetivo de melhorar o processo de 
vacinação, a OAB obteve decisão favorável do Ministro 
Ricardo Lewandowski, do STF, que autoriza estados 
e municípios a comprar e distribuir vacinas contra a 
covid-19 que tenham sido aprovadas por agências ou 
autoridades sanitárias estrangeiras, mesmo antes de 
autorização da Anvisa.

A OAB trabalhou para defender o direito do Brasil 
ser informado sobre a pandemia. Após ação da Ordem, o 
STF, por unanimidade, referendou medida cautelar para 
determinar que o Ministério da Saúde mantivesse, em 
sua integralidade, a divulgação diária dos dados epide-
miológicos relativos à pandemia.

No âmbito internacional, a OAB apresentou denún-
cia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 
Organização dos Estados Americanos (OEA) sobre a atu-
ação do Governo Federal no combate à crise da covid-19. 
A Ordem pede a apuração de atos do Estado brasileiro 
contrários aos direitos humanos em meio à crise sanitá-
ria. A OAB argumenta que a União violou artigos da Con-
venção Americana de Direitos Humanos ao, por exemplo, 
omitir-se da resolução do colapso do sistema de saúde, 
especialmente em Manaus (AM).

Com informações do Conselho Federal da OAB

Desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou, em 11 de março de 2020, a pandemia provo-
cada pelo novo coronavírus, a OAB Nacional tem tomado 
iniciativas para garantir a o cumprimento dos preceitos 
constitucionais de direito à vida e à saúde.  

Vitórias importantes foram obtidas nesse período 
nas ações ingressadas pela Ordem no STF e nas demais 
instâncias, contribuindo efetivamente no enfrenta-
mento à covid-19.   Além das ações para fomentar a 
vacinação, liberar recursos financeiros para compra 
de vacinas, são medidas para assegurar a qualidade da 
informação sobre a pandemia e garantir a autonomia 
das iniciativas de estados e municípios na luta coti-
diana contra o vírus.

o brasiL não é um país sério

eSPaço aaSP

 heitor CorNaCChioNi 

Conselheiro da AASP

“O 
Brasil não é um país sério”. Seja 
quem for o autor da frase, que 
reverbera nos ditados populares 

desde idos dos anos 1960, outra não pode ser 
a conclusão, quando o assunto gravita em 
torno do pagamento das dívidas do Estado, 
oriundas de condenações judiciais, os cha-
mados precatórios.

De acordo com a Constituição Cidadã de 
1988: “É obrigatória a inclusão, no orçamento 
das entidades de direito público, de verba 
necessária ao pagamento de seus débitos, 
oriundos de sentenças transitadas em jul-
gado, constantes de precatórios judiciários 
apresentados até 1º de julho, fazendo-se o 
pagamento até o final do exercício seguinte, 
quando terão seus valores atualizados mone-
tariamente.” (art. 100, §5º). Vale dizer que 
uma dívida oriunda de decisão judicial apre-
sentada ao Executivo até o dia 1º de julho de 
um ano deve ser paga em valores atualizados 
até o dia 31 de dezembro do ano seguinte.

A despeito da clareza dessa disposição 
constitucional, que já encerra uma benesse 
não disponível aos devedores privados, os 
entes públicos em geral nunca cumpriram a 
regra prevista na Carta Política de 1988. Com 
o apoio do Poder Legislativo, desde então, 
vêm empurrado o pagamento da dívida em 
precatórios judiciais, que nos dias atuais já 
supera R$ 100 bilhões.

É preciso buscar, de 
forma imediata, ações e 
medidas que obriguem 
as autoridades públicas a 
cumprir as suas funções no 
combate à pandemia”,

felipe santa cruz,  Presidente da oAB
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Em 1999, quando o atraso de grande parte 
dos devedores públicos já superava dez anos, 
veio de ser aprovada a Emenda Constitucio-
nal nº 62 (EC 62), que criou o chamado regime 
especial de pagamento de precatórios, inse-
rido no Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, que dentre outras disposições 
concedia aos entes em mora o prazo de 15 
anos para saldar a dívida, ou seja, até 2024.

anos a indenização significa, antes de tudo, fracionar o 
pagamento das execuções contra o Estado, tornando a 
Administração (função executiva) praticamente imune 
aos comandos do Poder Judiciário, além de transfor-
mar o adimplemento de precatórios em mera escolha 
política dos governantes”, conforme constou do emble-
mático voto do Ministro Ayres Britto.

Embargos declaratórios foram apresentados plei-
teando a modulação dos efeitos daquela decisão. Assim, 
dois anos depois, em 2015, o STF cedeu à pressão dos 
devedores e concedeu a manutenção do “regime espe-
cial”, leia-se, a moratória, por mais cinco exercícios 
financeiros, até 31 de dezembro de 2020. O que acabou 
sendo chancelado meses após por outra emenda cons-
titucional, a EC 94.

Não satisfeito, por encomenda do Executivo, em 
2017 o Congresso Nacional aprovou nova emenda 
constitucional, a EC 99, que prorrogou a moratória 
para 31 de dezembro de 2024. Ou seja, nessa nova 
emenda foi resgatado o prazo de 15 anos que já havia 
sido declarado inconstitucional pela Corte Suprema 
em 2013, no julgamento da ADI 4357. Como contra-
partida, o Legislativo adicionou na EC nº 99 alguns 
instrumentos que permitiriam, em tese, que a dívida 
fosse saldada no prazo novamente dilatado, dentre 
essas o uso de parte dos depósitos judiciais e a aber-
tura de linhas especiais de crédito pela União Federal, 
com juros e prazos diferenciados, sem impactar nos 
limites de endividamento dos devedores.    Parecia, 
então, que a saga dos credores em precatórios tinha 
dia e ano certos para acabar.

Mas, não. Nos três anos de vigência da EC nº 99 
a mora estatal só aumentou, os depósitos judiciais 
foram apenas parcialmente utilizados, como única 
fonte de pagamento, e não foram abertas as linhas de 
crédito pela União, embora expressamente previstas 
na emenda. O Estado de São Paulo, o maior devedor de 
precatórios do País, continua tendo à sua disposição 
mais de R$ 9 bilhões em depósitos judiciais, suficientes 
para quitar um terço de sua dívida, mas não os utiliza, a 
espera do socorro da União, acumulando, nos dias atu-
ais, 18 anos de atraso no pagamento dessa conta.

Com o advento da pandemia em 2020, estados e 
municípios devedores, sem poder contar com os crédi-
tos da União, que nunca vieram, se valeram do estado 
de calamidade pública como pretexto para suspender o 
pagamento de suas dívidas em precatórios, para tanto 
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Que País é esse, onde o 
próprio estado é infrator 
e caloteiro, não cumpre 
as decisões emanadas 
do Poder Judiciário, nem 
mesmo quando se trata 
de determinação da 
suprema corte?”

Quatro anos depois, em 2013, no julga-
mento da ação direta de inconstituciona-
lidade (ADI) nº 4357, proposta pela Ordem 
dos Advogados do Brasil, o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) declarou inconstitucional 
aquela e outras disposições da EC 62, deci-
dindo, quanto ao prazo, que: “A possibilidade 
de o Poder Público dilatar por 15 anos a com-
pleta execução das sentenças judiciais tran-
sitadas em julgado significaria desrespeito 
às garantias do livre e eficaz acesso ao Poder 
Judiciário (inciso XXXV do art. 5º), do devido 
processo legal (inciso LIV do art. 5º) e da 
razoável duração do processo (inciso LXXVIII 
do art. 5º), além de afrontar a autoridade das 
decisões judiciais já insuscetíveis de recurso”. 
A “Emenda [haveria ferido] a própria divi-
são dos Poderes, posto que partir em até 15 

acionando a jurisdição do STF. Afirmaram perante 
a Corte Suprema que era impossível pagar os preca-
tórios sem a abertura de financiamentos pela União. 
O que levou o Ministro Dias Toffoli, relator da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 
nº 58, a instituir um grupo de trabalho formado pelos 
entes devedores, União e OAB, para se buscar uma 
composição e, finalmente, uma solução para o impasse, 
que já durava mais de duas décadas. Medida sem efeito 
e hoje prejudicada, como se verá.

O velho adágio popular “nada está tão ruim que não 
possa piorar” recaiu novamente sobre os incautos cre-
dores do Estado brasileiro. Se 2024 já estava distante 
e, no entendimento da Suprema Corte brasileira, já 
configurava moratória inconstitucional, sem qualquer 
cerimônia o Poder Legislativo brasileiro veio a aprovar 
nova prorrogação da moratória, desta vez para dezem-
bro de 2029 – um verdadeiro calote. 

O Legislativo o fez da maneira mais subalterna e 
abusiva. Inseriu o calote na chamada PEC Emergencial 
(PEC 186/2019), também conhecida como PEC do Arro-
cho, na qual foi estrategicamente colocado o chamado 
auxílio-emergencial. O apelo e urgência na aprovação 
do auxílio justificou que se conferisse à PEC 186 um rito 
especial abreviado, sem passar por qualquer comis-
são e sem debate com a sociedade, indo diretamente 
à votação no Plenário da Câmara.   Sorrateiramente, 
a PEC 186/2019 alterou não apenas o prazo previsto 
no art. 101 do ADCT, prorrogando-o para 2029, como 
também revogou o seu §4º, justamente o que previa a 
abertura de créditos especiais pela União, assim sepul-
tando qualquer possibilidade de pagamento dos preca-
tórios nos próximos anos, ou em tempo razoável. 

A boiada passou de atropelo, como sugerido em 
uma famosa reunião ministerial, a despeito da oposi-
ção de alguns bravos parlamentares, em especial, no 
caso, da emenda do Deputado Fábio Trad (PSD-MS), 
que propunha a exclusão da matéria alusiva aos preca-
tórios da PEC Emergencial, medida que não colocaria 
em risco a aprovação do auxílio-emergencial.

Estamos falando de credores que já amargam 17 ou 
18 anos de espera pelo recebimento de seus créditos 
judicialmente reconhecidos e que, agora, deverão espe-
rar por mais nove anos ou, quiçá, pela eternidade, até 
que venha a próxima PEC, para estender o calote para 
2035, 2040, ou para quando não houver mais nenhum 
credor vivo para protestar.

O Estado brasileiro não paga suas dívi-
das, não cumpre as ordens judiciais, nem 
mesmo aquelas emanadas da Suprema 
Corte, totalmente desprestigiada. A quadro 
é de total descalabro. Enquanto isso, os cre-
dores dos precatórios vão se tornando espó-
lios, com a morte de seus titulares, muitos 
deles dos chamados precatórios alimentares, 
decorrentes de parcelas salariais não pagas 
por estados e municípios a seus servidores.

A equação parece ser simples e de natu-
reza puramente política, como vislumbrou 
Ayres Britto em seu voto na ADI 4357, nos 
idos de 2013. Espólios não votam.   Espólios 
não vão às ruas e não protestam.   

Não resta a menor dúvida, assim, que a 
Emenda nº 109 (ex-PEC 186) encerra mani-
festa inconstitucionalidade, como já deci-
dido pelo Pretório Excelso na ADI 4357. Estão 
sendo abalados os alicerces do Estado de 
Direito, a dignidade da pessoa humana, os 
valores sociais do trabalho, a separação e har-
monia entre os poderes, a inafastabilidade da 
jurisdição, a inviolabilidade da coisa julgada, 
a razoável duração do processo, a intangibili-
dade da propriedade, e, sem dúvida alguma, a 
legalidade e moralidade administrativa.

O não pagamento da dívida atenta tam-
bém contra o princípio da eficiência da admi-
nistração. Os precatórios são uma dívida 
onerosa para o Estado; são atualizados 
monetariamente e acrescidos de juros de 
mora mensais. Sem falar, ainda, que os mais 
de R$ 100 bilhões represados pelo calote 
deveriam estar circulando na economia, 
assim gerando mais arrecadação aos cofres 
públicos e o aquecimento do mercado, tão 
necessários, mormente agora em tempos de 
pandemia e recessão.

Que País é esse, onde o próprio Estado é 
infrator e caloteiro, não cumpre as decisões 
emanadas do Poder Judiciário, nem mesmo 
quando se trata de determinação da Suprema 
Corte? Até quando será possível tolerar essa 
imoralidade estatal?  Até quando teremos 
que reconhecer e aceitar que o Brasil não é 
um país sério?
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Veemente defensora do marcos da Constituição 
de 1988 e dos direitos sociais e trabalhistas 
em vigor, a Juíza do Trabalho Noemia Apa-

recida Garcia Porto acredita que o discurso de quem 
prega o fim da Justiça do Trabalho é “velho” e costuma 
ter resultado contrário quando se torna um debate 
público. “Normalmente, a Justiça do Trabalho sai for-
talecida”, afirma ela, que encerra em abril sua gestão 
na presidência da Associação Nacional dos Magistra-
dos do Trabalho (Anamatra).  

Mestre e doutora em Direito, Estado e Constituição 
pela Universidade de Brasília e Juíza do TRT10 desde 
1998, Noemia Porto também fala nessa entrevista 
sobre os desafios do Poder Judiciário diante da pande-
mia e sobre a necessária criação de um marco regu-
latório para os trabalhadores em plataformas digitais, 
além de analisar questões do home office e do trabalho 
intermitente. 

Por fim, mas não menos importante, nessa conversa 
por videoconferência com o Editor-Executivo Tiago 
Salles, Noemia Porto faz o balanço de sua gestão e ava-
lia a trajetória até aqui percorrida pelas magistradas 
brasileiras na ocupação de espaços no Judiciário. Para 
ela, magistradas e servidoras ainda sofrem “diversos 
patamares de desigualdade”. Confira. 

tiago salles – com a pandemia em seu pior momento, 
uma questão que se impõe é a preservação dos empre-
gos. A Justiça do trabalho tem recebido muitas ações 
propostas por trabalhadores cujas empresas fecha-
ram as portas. conseguir os pagamentos desses débi-
tos será uma tarefa complexa. de que forma a Justiça 
do trabalho como um todo, incluindo a Anamatra, 
poderá ajudar os magistrados a cumprir essa missão?
noemia Porto – Muito obrigada pela entrevista. Quero 
primeiro dar os parabéns a você e a toda a equipe pelo 
excelente trabalho da Revista Justiça & Cidadania que, 
tenho percebido, contribui muito para o mundo jurí-
dico em geral e para os debates importantes sobre o 
nosso tempo.

Sua pergunta é bastante complexa e muito perti-
nente. A crise pandêmica transcendeu o que podemos 
chamar de crise sanitária. Atualmente, o que temos é 
uma crise sanitária combinada com uma crise social, 
uma crise política e, evidentemente, também com uma 
crise jurídica. Em uma situação de crise como essa que 
o Brasil e outros países enfrentam, uma das pergun-

tas importantes a fazer é como manter os 
empregos daqueles que necessitam do tra-
balho para viver. Essa pergunta precisa ser 
elastecida. Agora não se trata só – o que já 
era muita coisa – de manter ou criar empre-
gos. Existe, acoplada a essa discussão, a 
manutenção da renda. Não necessariamente 
a manutenção ou garantia de renda tem rela-
ção direta com a manutenção ou geração de 
empregos. Em uma situação como a do Bra-
sil, com mais de 14 milhões de desemprega-
dos e o recorde na América Latina de traba-
lhadores informais, a discussão transcende a 
manutenção do emprego, precisa estar com-
binada com a manutenção da renda mínima. 
De certa maneira, os debates em torno do 
auxílio emergencial tratam exatamente 
disso. Como manter alguma renda diante 
de uma retração no mercado, que não con-
segue garantir suficientemente a geração de 
empregos?

No caso da Justiça do Trabalho, não só 
em 2020 e 2021, mas desde pelo menos 2016 
e 2017, já estávamos recebendo muitas ações 
judiciais em que a discussão básica era pagar 
verbas rescisórias. Ou seja, a empresa fechou 
as portas e deixou uma massa de gente des-
valida e necessitada, sem receber sequer as 
verbas rescisórias. Tínhamos muitas dessas 
ações em Brasília, a propósito, com empre-
sas terceirizadoras de serviços, intermedia-
doras de mão de obra, empresas que abrem 
e fecham tão rapidamente que não dá tempo 
de se buscar o valor necessário ao pagamento 
dos créditos dos trabalhadores e trabalhado-
ras. A Justiça do Trabalho enfrenta muito isso.

Agora, com a crise agravada pela pande-
mia, é verdadeiro que a despeito de todos os 
instrumentais tecnológicos que a Justiça do 
Trabalho possui – já que somos o único ramo 
do Poder Judiciário 100% digital, inclusive de 
pesquisa patrimonial, de bloqueio de bens, 
etc. – isso pode não ser suficiente para aque-
les casos de inadimplemento trabalhista.

Agrava isso a última decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ainda pendente de 
publicação do acórdão, relacionada à Ação 
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“a Justiça do trabaLho é o 
instrumento de reaLização 
dos direitos sociais”
Entrevista com a presidente da anamatra, Juíza noemia porto
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salário e, agora, a discussão do home office. Quem é 
que arca com o custo do trabalho, da luz e da Inter-
net? Quem é que cuida da ergonomia do trabalho, da 
mesa e da posição? Quem é que cuida da quantidade 
de horas? Só se remunera por produtividade? São 
muitos temas. 

A Anamatra acredita que um ator relevantíssimo é 
o parlamento brasileiro, onde temos os representantes 
da nação, uma casa porosa, aberta ao debate popular. 
Fizemos uma compilação dos quase cem projetos de lei 
que tramitam no Congresso para criar marcos regu-
latórios para os trabalhadores de plataformas digitais. 
Compilamos, fizemos anotações teóricas baseadas 
em dados e pesquisas, e entregamos a diversos parla-
mentares, de partidos políticos diferentes, para tentar 
auxiliar tecnicamente esse debate que o parlamento 
em algum momento vai ter que travar, o marco regula-
tório brasileiro para trabalhadores e trabalhadoras em 
plataformas digitais, que não pode tardar”. 

Em relação ao trabalho intermitente, a 
Anamatra é amiga da corte no STF na ADIN 
que discute esse tema e que vai voltar à pauta 
do Supremo nesse semestre. Quanto ao tele-
trabalho, já estamos recebendo ações que dis-
cutem a limitação de jornada e também o seu 
custo. São discussões das mais difíceis, por-
que por um lado o teletrabalho tem suas van-
tagens exponenciais, em tempos de pandemia 
é a melhor solução, mas mesmo para além da 
pandemia pode possibilitar uma melhor con-
jugação entre trabalho e vida doméstica, pode 
evitar os problemas relacionados ao custo 
da mobilidade urbana, pode tornar-se mais 
produtivo. Porém, pode significar excesso de 
trabalho, adoecimento emocional, dificuldade 
do trabalhador e da trabalhadora em se orga-
nizar mentalmente para produzir. No fundo, 
estamos falando de ergonomia. 
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Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 
nº 58. Com a atual decisão, de relatoria do 
Ministro Gilmar Ferreira Mendes, dever na 
Justiça do Trabalho vai ser um bom negó-
cio, traduzido dessa maneira. Porque com 
aquela decisão foi declarada inconstitucional 
a aplicação da Taxa Referencial (TR), mas ao 
contrário de se colocar o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como 
índice de reajuste, como o STF definiu em 
outros casos, foram somados juros e correção 
sob o invólucro da Taxa Selic. Ou seja, mesmo 
aquele que tem patrimônio para pagar o que 
deve, porque é reconhecida a dívida judicial-
mente, pode não achar isso um bom negócio 
e postergar o pagamento.

A Anamatra, entidade que representa hoje 
quase quatro mil magistrados e magistradas 
do Trabalho do Brasil, participa de todos os 
fóruns públicos que envolvam os temas do 
mercado de trabalho, do Direito do Trabalho 
e da crise econômica. Participamos de fóruns 
de debates no âmbito do Poder Executivo, no 
âmbito do Poder Legislativo e também den-
tro do Poder Judiciário. Nesse caso da ADC nº 
58 que mencionei, a ação direta de inconsti-
tucionalidade (ADIN) paritária, por exemplo, 
foi proposta pela Anamatra.

Além disso, temos fornecido pela Escola Nacio-
nal Associativa dos Magistrados da Justiça do Tra-
balho (Enamatra) cursos de formação, não apenas 
para magistrados, mas também para a comunidade 
em geral – advogados, estudantes e pesquisadores 
– para colocar todos a pensar em soluções para esse 
momento de crise. O último curso que tivemos, muito 
exitoso, foi só para discutir as plataformas digitais, 
esse novo mundo do trabalho, e que respostas pre-
cisam ser construídas para essa realidade do Século 
XXI, tendo a tecnologia como a mais importante fer-
ramenta para trabalhar.

Justiça & cidadania – A pandemia trouxe de fato 
os novos formatos de trabalho que a senhora men-
ciona, nos quais não há jornada definida, piso sala-
rial e outras garantias. como a Justiça do trabalho 
enxerga esse tipo de trabalho e como o trabalhador 
poderia ser melhor protegido? 
noemia Porto – É realmente um período dos mais desa-
fiadores na história do Brasil e do mundo. Antes mesmo 
da pandemia já tínhamos casos na Justiça do Trabalho 
de três realidades distintas. A primeira é a dos traba-
lhadores e trabalhadoras de plataformas virtuais, cujas 
empresas mais referenciadas são Uber, IFood, Rappi e 
outras similares. Tínhamos uma discussão, incipiente 
ainda, sobre qual é a natureza jurídica dessa relação. É 
uma relação contratual empregatícia? É uma relação 
de trabalho lato sensu? É uma relação de trabalho sem 
nenhuma proteção? Ou uma proteção mínima deveria 
ser garantida? Já tínhamos essa discussão. 

Outra discussão ainda incipiente era sobre o home 
office, o teletrabalho, notadamente de trabalhadores 
vinculados ao comércio e ao setor de serviços. A ter-
ceira discussão também bastante forte era sobre o cha-
mado trabalho intermitente, que veio com a reforma 
trabalhista. Hoje há uma ADIN no Supremo discutindo 
esse assunto, a realidade do trabalhador que supos-
tamente está empregado, mas que nunca é chamado 
para trabalhar, de modo que não tem a garantia de um 
salário no fim do mês, de férias ou de 13º salário. 

Veio a pandemia e podemos dizer que esses três 
itens foram acelerados. Estávamos em um processo 
de amadurecimento e pesquisa desses temas, mas de 
repente, com a pandemia, hoje temos milhões de tra-
balhadores em plataformas digitais, greves de apps, 
trabalhadores intermitentes aos montes sem receber 
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o marco regulatório 
brasileiro para 
trabalhadores e 
trabalhadoras em 
plataformas digitais 
não pode tardar” 
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13.874/2019). Durante sua tramitação, um grande 
relatório foi colocado nessa MP com uma tendên-
cia desregulamentadora. Naquele momento, quatro 
entidades trabalhistas se uniram para apresentar 
ao parlamento os problemas daquele relatório, tec-
nicamente falando: a Anamatra, a Associação Brasi-
leira dos Advogados Trabalhistas (Abrat), o Sindicato 
Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho (Sinait) e 
a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho 
(ANPT). Desse diálogo com o parlamento resultou 
uma desidratação daquele relatório e hoje a Lei da 
Liberdade Econômica não contempla aquele afã des-
regulamentor que estava previsto. 

O segundo exemplo é a Medida Provisória do con-
trato verde e amarelo (MP nº 905/2019), sobre a qual 
tivemos um longo debate, tanto na Câmara, quanto no 
Senado, mesmo em tempos de pandemia, quando a MP 
foi pauta para discussão na Casa. Apresentamos nota 
técnica e as quatro entidades trabalhistas atuaram 
novamente. O resultado disso é que a MP nº 905/2019 
caducou. Esses exemplos mostram que esse parla-
mento plural e heterogêneo também pode ser conven-
cido quando o que se apresenta é um argumento téc-
nico sobre o que a desregulamentação pode gerar. Não 
consigo mais dizer que esse parlamento que aí está 
tem afã desregulamentador. É um parlamento aberto 
à discussão pública, embora tenha sido embalado, no 
primeiro momento, pela crença jamais comprovada de 
que a desregulamentação traria desenvolvimento eco-
nômico.

ts – só em 2020, a Justiça assegurou o pagamento 
de mais de r$30 bilhões em dívidas trabalhistas. Ape-
sar disso, ainda há quem defenda, inclusive no con-
gresso, o fim da Justiça do Trabalho, alegando que há 
excesso de proteção aos trabalhadores e que as ques-
tões trabalhistas poderiam ser resolvidas na Justiça 
Comum. Como a Anamatra enfrenta essa pressão? 
nP – esse é um debate que chamo de velho-novo, velho 
no sentido de que sempre esteve aí. Desde o processo 
de redemocratização do País e na própria Constituinte 
de 1988 havia vozes nesse sentido, pela extinção da Jus-
tiça do Trabalho. No final dos anos de 1980 e meados 
da década de 1990 esse discurso voltou. Na verdade, 
do debate na Constituinte saiu uma Justiça do Traba-
lho altamente fortalecida, com o belíssimo art. 114 da 

Constituição, que lhe atribuiu competências. 
E dos debates na década de 1990 retirou-se 
algo muito importante, o fim da representa-
ção classista, para se ter apenas a magistra-
tura de carreira e profissional na Justiça do 
Trabalho, o que se deu por meio da Emenda 
Constitucional nº 24/1999. 

Depois veio a reforma do Poder Judiciá-
rio e outro debate semelhante, que termina-
mos no final do ano de 2004 com a Emenda 
Constitucional nº 45/2004, alargando ainda 
mais competência da Justiça do Trabalho. No 
ano de 2019, logo após o início da caminhada 
da atual legislatura, portanto, um ou outro 
parlamentar veio com a ideia de extinguir a 
Justiça do Trabalho. Não foram conseguidas 
as assinaturas suficientes para uma proposta 
de emenda constitucional como essa trami-
tar. Veio a pandemia e em 2020 não se falou 
em outra coisa a não ser trabalho. 

Quero dizer com essa trajetória, que esse 
discurso é velho. Normalmente, quando se 
torna um debate público, o resultado é dife-
rente do que se esperava, pois normalmente 
a Justiça do Trabalho sai fortalecida. Quem 
defende seu fim, na verdade, quer o fim dos 
direitos sociais. Para dizer do fim dos direi-
tos sociais, teria que atacar a Constituição 
de 1988, que é uma Constituição não apenas 
democrática, mas sobretudo uma Constitui-
ção que afirma os direitos sociais como direi-
tos de cidadania. A Justiça do Trabalho é um 
instrumento de realização desses direitos 
sociais. 

Não é a Justiça do Trabalho que é prote-
tiva, é o Direito que é protetivo para tentar 
reequilibrar as forças do mercado. A Justiça 
do Trabalho faz isso, ela promove o equilí-
brio entre Capital e Trabalho, o equilíbrio na 
distribuição de riquezas. Esse valor que você 
acaba de mencionar, que veio de créditos 
reconhecidos na Justiça do Trabalho, fomen-
tou a economia, aumentou a capacidade de 
consumo da população brasileira.  O que a 
Justiça do Trabalho faz é exatamente isso, 
além de punir o mau empregador. (...)

ts – na atual legislatura, há uma tendência 
de apoio à desregulamentação dos direitos 
trabalhistas? como a senhora e a diretoria 
da Anamatra estão dialogando com deputa-
dos e senadores a respeito dessas questões?
nP – Acreditar que a desregulamentação 
trabalhista geraria impulso econômico está 
fundada em um senso comum midiático que 
não tem base nenhuma em pesquisa. Quando 
essa legislatura plural e heterogênea come-
çou, embalada por um discurso de desregu-
lamentação, a Anamatra adotou uma postura 
de cautela e prudência, sempre acreditando 
que o diálogo racional baseado em dados 
poderia trazer resultados mais produtivos. 
Acredito que isso efetivamente aconteceu. 
Vou dar pelo menos dois exemplos. 

Nessa legislatura veio a Medida Pro-
visória da Liberdade Econômica (MP nº 
881/2019), depois transformada na cha-
mada Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 
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debate público, o 
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defende seu fim, na 
verdade quer o fim dos 
direitos sociais”
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depois de 20 anos e a única vice-presidente que chegou 
à presidência nessa que seria a suposta carreira mais 
feminina da magistratura. Se tivéssemos mais tempo 
entraríamos em detalhes sobre a sub-representação 
das magistradas como juízas auxiliares, nas escolas 
judiciais, em cargos de administração e assim suces-
sivamente. O CNJ mostrou que na Justiça do Trabalho 
somos mais ou menos iguais quando ocupamos, por 
exemplo, cargos de presidentes de tribunais, correge-
doras e diretoras de escolas judiciais, porque na maior 
parte dos tribunais trabalhistas vigora o critério da 
antiguidade. Fico me perguntando se teríamos essa 
igualdade numérica se o critério fosse outro. Enfim, 
temos um percurso imenso ainda pela frente.  

A questão de gênero transcende a classe social. 
Recebo relatos de magistradas assoberbadas, can-
sadas, esgotadas no teletrabalho, realizando audiên-
cias, sentenças e despachos ao mesmo tempo em que 
assumem o papel que socialmente lhes é atribuído, de 
cuidados com os filhos, com a família e com os idosos. 
Nesse sentido, não há diferença entre aquilo que por 
vezes sofre a magistrada e aquilo que sofre de sobre-
carga a trabalhadora brasileira.  

O feminicídio da colega magistrada estadual no Rio 
de Janeiro em dezembro é um exemplo trágico disso. 
O aumento do feminicídio e da violência doméstica 
não aconteceu apenas fora dos muros da magistra-
tura. Desde mais recentemente, a Anamatra passou a 
prestar assistência a uma magistrada do Trabalho que 
sofre violência doméstica. Março de 2021 foi rememo-
rado como uma data de luta. Porque não existe direito 
como dádiva, só como resultado da luta. Quanto mais 
visibilidade dermos às mulheres e sua luta, mais perto, 
em algum momento, a sociedade brasileira estará de 
ser mais igualitária.

ts – Qual é o balanço que a senhora faz da sua gestão 
à frente da Anamatra, que se encerra agora em abril?
nP – A partir do que haviam sido definidas como ações 
prioritárias, a Anamatra, no biênio 2019-2021, hon-
rando seus 43 anos de trajetória, permaneceu firme na 
defesa da Justiça do Trabalho, contra ameaças explíci-
tas e veladas endereçadas a esse ramo da Justiça Social. 
A Anamatra promoveu um amplo debate técnico sobre 
a importância da competência ampliada da Justiça do 
Trabalho pela EC 45/2004, e, como resultado, teremos 
o lançamento, em maio próximo, de uma obra coletiva 

pode ser analisada apenas da perspectiva formal e dos 
números. Precisamos avaliar essa presença também 
no aspecto qualitativo, pelo qual nossas magistradas e 
as servidoras da Justiça do Trabalho ainda sofrem com 
diversos patamares de desigualdade. 

Vou dar alguns exemplos. Somos a magistratura 
mais feminina do País, mas nem de longe formamos 
metade do Tribunal Superior do Trabalho (TST). A 
última ministra que chegou ao TST, chegou em 2014. 
De lá para cá três vagas para ministros surgiram, mas 
nenhuma lista de desembargadores tinha uma mulher 
sequer nessas três ocasiões. Além disso, a Escola Nacio-
nal de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho (Enamat), vinculada ao TST, fez em 2018 uma 
pesquisa qualitativa com mais de 700 magistradas do 
Trabalho e foi assustador ver a quantidade de magis-
tradas que assinalaram sim quando perguntadas se já 
teriam sido discriminadas, apenas por ser mulher, em 
seu ambiente profissional. Foram discriminadas por 
advogados, por magistrados e por estagiários.

Sou apenas a quarta presidenta da Anamatra, uma 
entidade nacional com mais de 43 anos. Sou a primeira 

com 25 artigos, vários deles englobando o 
tema atual dos trabalhadores em platafor-
mas virtuais. 

O tempo presente mostrou com clareza 
constrangedora a importância da pauta prio-
ritária estabelecida pela Anamatra quanto à 
discussão de metas e indicadores de saúde 
e de qualidade de vida para magistradas e 
magistrados. Atuando no Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e no Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (CSJT), segue o trabalho 
em favor de uma Política Nacional de Saúde. A 
presença da Anamatra nesses fóruns institu-
cionais revela que há avanços, com contribui-
ção da entidade, no processo de democratiza-
ção interna no Judiciário. Defender a Justiça 
do Trabalho também significa defender o seu 
corpo vivo, representado pelas magistradas 
e pelos magistrados, que cotidianamente 
atuam para que o sistema de justiça laboral 
permaneça operante em favor da cidadania. 

Assim, lutando pela unidade, inclusive 
de direitos e prerrogativas das carreiras da 
magistratura da União, logramos êxito na 
revisão dos termos da Resolução nº 155 do 
CSJT e na concretização da Resolução nº 
293/2019 do CNJ. Auxiliar no diálogo para que 
as movimentações de magistrados substitu-
tos em todo o território nacional, por remo-
ções e posse de novos membros, a partir de 
critérios objetivos, englobando antiguidade e 
necessidade na prestação jurisdicional, exigiu 
esforço extravagante, que foi absolutamente 
compensado pelo êxito desta empreitada. 

A reforma estatutária consolidada e o 
projeto Mútua Anamatra foram também 
exemplos de desafios internos cumpridos 
que superaram todas as nossas expectativas, 
em razão da ampla participação de centenas 
de magistrados trabalhistas. Por fim, o legado 
de textos, discussões, eventos e outras mani-
festações pela Instituição, em caráter per-
manente, na Comissão Anamatra Mulheres 
não diz respeito apenas às magistradas, mas 
a todas as mulheres brasileiras que ainda 
não convivem em ambientes efetivamente 
igualitários.

ts – Qual será a orientação da Anamatra 
em relação à reforma administrativa?
nP – É um tema extremamente importantes. 
Uma coisa é tornar a máquina estatal mais 
eficiente, não há quem possa discordar que 
tarda no Brasil uma discussão a sério sobre a 
máquina brasileira. Mas o que isso tem a ver 
com simplesmente retirar direitos dos servi-
dores? São lógicas vendidas facilmente, mas 
que não se relacionam. Se o serviço público 
brasileiro dá respostas, ainda que deficitá-
rias e deficientes, ele o faz em razão do seu 
corpo de servidores, em razão do processo de 
profissionalização inaugurado com a Consti-
tuição de 1988. Foi ela quem engrandeceu o 
serviço público brasileiro, disse que só ascen-
demos por mérito, por concurso público 
de provas e de provas e títulos, na ideia da 
impessoalidade que pode gerar eficiência.

Mas se vejo os braços do Estado aumen-
tando enquanto diminuem os concursos 
públicos e o prestígio à carreira pública, 
significa que ele está aumentando de outra 
maneira, que a entrada de pessoas no Estado 
não está ocorrendo pela via do mérito ou da 
impessoalidade. A Anamatra tem defendido 
sim o concurso público, a carreira pública e a 
profissionalização do serviço público, porque 
sabemos que é essa profissionalização que 
vai gerar o atendimento de qualidade que a 
população brasileira merece. É o que estamos 
vendo no Serviço Único de Saúde (SUS), nas 
universidades públicas e na educação básica.  

ts – de que forma a senhora avalia a traje-
tória percorrida pelas mulheres nos últi-
mos anos para ocupar as carreiras jurídicas, 
inclusive na magistratura do trabalho?  
nP – É uma trajetória ainda acidentada, desi-
gual e muito injusta para as mulheres. Falo 
agora no caso da magistratura do Trabalho, 
que é considerada a carreira mais feminina 
da magistratura, porque 52% dos quadros são 
ocupados por mulheres. Se olharmos a pers-
pectiva estritamente numérica, diríamos que 
a magistratura do Trabalho alcançou a igual-
dade. Só que a presença das mulheres não 

É uma trajetória 
ainda acidentada, 
desigual e muito 
injusta para as 
mulheres. (...) nossas 
magistradas e 
servidoras ainda 
sofrem com diversos 
patamares de 
desigualdade” 
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distanciamento quilométrico –  Na se-
quência, houve um debate sobre o atual tema 
da multipropriedade imobiliária, que con-
tou com a participação do advogado, autor 
e professor de Direito Gustavo tepedino, e 
do Desembargador Marco Aurélio Bezerra de 
Mello. Cada qual escreveu um capítulo sobre 
o tema no livro, com visões ligeiramente des-
toantes sobre a interpretação da mais recente 
legislação sobre o assunto, a Lei nº 1.377/2018.  

O autor convidado seguinte foi o Desem-
bargador do TJRJ marcos Alcino de Azevedo 
torres – organizador de várias obras rele-
vantes sobre uso e ocupação do solo, direito à 
moradia e regularização fundiária – que em 
seu capítulo escreveu sobre intervenção em 
bens e direitos alheios. O magistrado apro-
veitou para ressaltar que a obra vem para 
ajudar a encurtar o “distanciamento quilo-
métrico” que há entre a academia e a juris-
dição, na medida em que o que se discute e 
analisa na academia demora muito tempo 
para chegar ao Judiciário. 

Na sequência, a professora Heloísa Helena 
Barbosa – diretora da Faculdade de Direito 
da UERJ e autora de dezenas de obras sobre 
direitos fundamentais e bioética – falou sobre 
o seu capítulo no livro, no qual escreveu a res-
peito de um tema no qual ela é uma referência 
doutrinária nacional, a reprodução assistida. 
A jurista endossou as palavras do Desembar-
gador Marcos Alcino sobre a importância de 
encurtar a distância entre doutrina e juris-
prudência para possibilitar o indispensável 
diálogo entre quem analisa doutrinariamente 
a lei e quem efetivamente a interpreta no dia a 
dia do Poder Judiciário. 

mix emblemático – O Ministro Luis 
Felipe Salomão, que além de coordenar a obra 
escreveu um capítulo sobre a cláusula penal, 
comentou que a ideia de cruzar a doutrina 
com a atividade judicante tem produzido 
bons frutos. “Reunimos hoje nesse webinar um 
mosaico que bem representa o diálogo entre a 
doutrina e a jurisprudência. (...) Esse mix que 
fizemos é bem emblemático, com desembar-
gadores, doutrinadores e professores. É muito 

interessante ver essa dinâmica, tanto na escrita quanto 
nas apresentações. Temos em “Diálogos II” temas muito 
relevantes, como a desconsideração da personalidade 
jurídica, a função social do contrato, a lei do distrato, 
Direito do Consumidor, enriquecimento sem causa e 
responsabilidade civil, direito de propriedade, entidades 
familiares, separação de bens, mediação, arbitragem, 
enfim, um painel riquíssimo”, elencou o magistrado.

“Hoje é um dia triste, por conta da perda do nosso 
querido Zeno, um dos mais antigos professores em ati-
vidade na área do Direito Civil. Apesar desse luto, o que 
melhor podemos fazer para prantear sua memória é 
justamente o que estamos fazendo, entre professores 
de renome. Se estivesse entre nós, ele certamente esta-
ria muito feliz de participar”, acrescentou Salomão.  

No encerramento, o professor Flávio Tartuce 
adiantou que a parceria com o Ministro Salomão na 
produção do “Diálogos” vai seguir adiante, tratando de 
novos temas. O próximo livro deverá ser sobre Direito 
Empresarial, a começar pela discussão sobre a recupe-
ração judicial e a insolvência. 

notAs

1 “Direito Civil – Diálogos entre a doutrina e a jurisprudência (Volume 
II)”. SALOMÃO, Luis Felipe, TARTUCE, Flávio. Atlas.
2 “Direito Civil – Diálogos entre a doutrina e a jurisprudência”. 
SALOMÃO, Luis Felipe, TARTUCE, Flávio. Atlas.
3 “Controle Jurisdicional de Constitucionalidade”. VELOSO, Zeno 
Augusto Bastos. Del Rey.
4 “Manual de Direito Civil Contemporâneo”. SCHREIBER, Anderson. 
Saraiva Jur.

 Da reDação 

O Fórum Permanente de Direito Civil 
Sylvio Capanema, da Escola de 
Magistratura do Estado do Rio de 

Janeiro (Emerj), promoveu em 22 de março 
webinar para lançar o livro  “Direito Civil – 
Diálogos entre a doutrina e a jurisprudên-
cia (Volume II)”1, coordenado pelo Ministro 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) luis 
felipe salomão e pelo professor flávio tar-
tuce, que reeditaram a parceria do primeiro 
volume2, lançado em 2017. 

O evento contou com a participação de 
notáveis juristas, autores de capítulos do livro, 
que fizeram breves exposições sobre os temas 
que nele abordaram. Na abertura, o professor 
emérito da Emerj e coordenador do Fórum 
Permanente de Direito Civil, Desembarga-
dor marco Aurélio Bezerra de mello, dedi-
cou o evento ao jurista Zeno Augusto Bastos 
veloso, morto poucos dias antes, em 18 de 
março. Assessor constituinte e elaborador 
de leis importantes, como o Código Civil de 
2002, Zeno Veloso também é autor de obras de 
relevância para a doutrina nacional, com des-
taque para “Controle Jurisdicional de Cons-
titucionalidade”3, uma das mais citadas pela 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Após destacar que “Diálogos” foi provavel-
mente a última contribuição bibliográfica de 
Zeno Veloso – que escreveu sobre o nome da 
pessoa natural, em coautoria com o Ministro 
do STJ marco Aurélio Bellizze – o coorde-
nador Flávio Tartuce apresentou os autores 
convidados para uma breve exposição dos 
temas por eles abordados na obra. Autor de 

diáLogos entre a doutrina 
e a Jurisprudência

Prateleira

vários livros de Direito Civil, incluindo um bem concei-
tuado manual4 sobre a disciplina, o professor Anderson 
schreiber falou sobre o capítulo dedicado à discussão 
dos direitos da personalidade. Já o Desembargador 
Werson rêgo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
(TJRJ), que é professor de pós-graduação de Direito do 
Consumidor e de outras disciplinas, comentou seu capí-
tulo sobre promessa e revogação de doação.  
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condomínios, hotéis, repartições públicas – chamem 
a polícia sempre que se depararem com uma mulher 
com um “x” vermelho desenhado na palma da mão, ou 
em qualquer outra superfície.

Recentemente, viralizou na Internet o caso de uma 
mulher que denunciou o marido por meio da posta-
gem nas redes sociais da foto de sua mão com o sinal 
vermelho marcado. A imagem, compartilhada reite-
radamente, chegou à Polícia Rodoviária Federal, que 
prendeu o algoz, um caminhoneiro, durante uma via-
gem, libertando a vítima do cárcere privado em que se 
encontrava. 

Outro episódio bastante comentado pela mídia 
foi o da mulher que pediu auxílio numa agência ban-
cária enquanto o infrator, seu companheiro, esperava 
do lado de fora por causa das restrições impostas pela 
pandemia. Ela aproveitou a ocasião para apresentar ao 
funcionário um bilhete em que solicitava ajuda e no 
qual incluiu o “x” característico da campanha “Sinal 
Vermelho”.

Felizmente, em ambas as ocorrências, tanto a Polí-
cia Rodoviária Federal quanto o atendente do banco 
compreenderam a solicitação e ofereceram os présti-
mos necessários para acudir a vítima. Isso só sucedeu 
porque a campanha “Sinal Vermelho” contribui para 
conscientizar a população a respeito da urgência do 
tema. Esperamos que exemplos como esse se repitam. 

A primeira unidade da federação a incluir o “Pro-
grama de Cooperação e Código Sinal Vermelho” no 
ordenamento jurídico foi o Distrito Federal, com a 
da Lei nº 6.713/2020. No parágrafo único de seu art. 
3°, a nova legislação determina ao Poder Executivo 
promover as «ações necessárias a fim de viabilizar 
protocolos de assistência e segurança às mulheres em 
situação de violência doméstica e familiar, a serem 
aplicados a partir do momento em que tenha sido 
efetuado o pedido de socorro». 

Depois do Distrito Federal, a Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou a Lei nº 9.201/2021, 
que estipula a instituição da campanha no estado. A 
matéria define, como “protocolo básico e mínimo”, que, 
ao identificar a demanda, além de chamar a polícia, o 
funcionário deve coletar o nome, endereço e telefone 
da vítima. O parágrafo único do art. 2º prevê que ela 
seja conduzida «de forma sigilosa e com discrição, a 
local reservado no estabelecimento para aguardar a 
chegada da autoridade de segurança pública».

No Espírito Santo, o projeto de Lei nº 
63/2021, chancelado pela Assembleia Legisla-
tiva, ainda aguarda a sanção do governador. 
O teor é semelhante ao das legislações do Dis-
trito Federal e do Rio de Janeiro. No Alagoas, 
a proposição já se tornou a Lei nº 8.397/2021, 
que permite a integração do Poder Executivo 
com o Poder Judiciário, o Ministério Público, 
a Defensoria Pública, os órgãos de segurança 
pública, a AMB e o CNJ – afora outras entida-
des, nacionais e internacionais – para a efeti-
vação da iniciativa. 

A campanha “Sinal Vermelho”, concebida 
para auxiliar, por intermédio de um meca-
nismo discreto, mulheres que são silenciadas 
por seus agressores – Quantas não sofrem 
caladas as piores coações por viverem sob 
vigilância constante? – é mais do que um 
grito de socorro. Com o “x” vermelho na mão, 
as mulheres reivindicam, na verdade, a pró-
pria dignidade. 

É mais do que um 
grito de socorro. 
com o ‘x’ vermelho 
na mão, as mulheres 
reivindicam a 
própria dignidade”

 reNata gil 

Presidente da AMB

Enquanto o Congresso Nacional não 
vota o “Pacote Basta!” – proposta da 
Associação dos Magistrados Brasi-

leiros (AMB) para combater a discrimina-
ção de gênero – diversas assembleias legis-
lativas pelo País têm aprovado leis para 
instituir, em âmbito estadual, a campanha 
“Sinal vermelho contra a violência domés-
tica”. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ala-
goas e Distrito Federal já transformaram 
a iniciativa em programa de governo. Na 
Câmara dos Deputados, o texto tramita em 
regime de urgência na forma do projeto de 
lei nº 741/2021, subscrito pelas deputadas 
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federais Margarete Coelho (PP-PI) e Soraya Santos 
(PL-RJ).

Criada pela AMB em parceria com o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), a campanha “Sinal Verme-
lho contra a Violência Doméstica” vem se tornando 
cada vez mais conhecida e já concorreu para a salvar 
a vida de muitas vítimas de ameaças e agressões – 
quadro que, se não for sanado a tempo, evolui para o 
feminicídio, isto é, o assassinato da mulher apenas por 
ser mulher. 

A campanha “Sinal Vermelho” consiste na forma-
ção de uma rede de estabelecimentos aptos a socorrer 
mulheres vítimas de violência. Para tanto, basta que 
atendentes – de farmácias, padarias, supermercados, 

 campanha “sinaL vermeLho”  
 avança no  brasiL 
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A Convenção 169 da OIT, instrumento de grande 
repercussão internacional quanto às questões indíge-
nas e de comunidades tradicionais, não define quem 
são os povos indígenas. A Convenção apenas aporta 
critérios para identificação desses sujeitos que são, 
portanto, critérios de identificação, e não de definição. 
De fato, a Convenção adota critérios objetivos, obser-
váveis externamente, e também critérios subjetivos, 
observáveis internamente (autoidentificação). 

Note-se que ao adotar o critério subjetivo, a Con-
venção 169 da OIT deixa clara a importância da própria 
percepção dos povos indígenas sobre a sua identidade. 
Assim, se aplicam os direitos reconhecidos na con-
venção aos coletivos que se autoidentificam de acordo 
com os critérios objetivos, isto é, se reconhecem como 
descendentes “de populações que habitavam o País ou 
uma região geográfica pertencente ao País na época da 
conquista ou da colonização ou do estabelecimento das 
atuais fronteiras estatais” e que se reconheçam como 
coletivo que conserva “todas as suas próprias institui-
ções sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte 
delas” (texto da Convenção). Desimporta para a aplica-
ção da Convenção a denominação, o status jurídico, ou 
qualquer outra condição imposta pelo Estado. 

Já a Declaração Universal dos Direitos dos Povos 
Indígenas não opta por uma definição, justamente 
por incorporar o posicionamento de que é necessá-
rio delegar aos próprios povos sua autoidentificação, 
limitando-se a elencar e reforçar direitos especiais dos 
quais os povos indígenas são titulares.

Ao lado da normativa internacional incorporada, 
a atual Constituição Federal, de 1988 também trata 
de direitos indígenas, na medida em que está situada 
no que podemos denominar de ciclo dos constitucio-
nalismos pluralistas, embora ainda na fase primária 
desse ciclo, Contudo, a Constituição Federal é anterior 
à aprovação da Convenção 169 da OIT. No que pese 
essas duas considerações, o seu conteúdo de reconhe-
cimento de alguns aspectos de direitos indígenas está 
claramente vinculado às discussões indigenistas que 
antecedem a aprovação da Convenção 169.

A Constituição Federal dedica um capítulo próprio 
ao tema, denominado “Dos Índios” (capítulo VIII do 
título VIII – da Ordem Social), e está composto por dois 
artigos: 231 e 232. O art. 231 consigna o direito indígena 
à terra tradicionalmente ocupada e ainda à sua “orga-
nização social, costumes, línguas, crenças e tradições”. 

Já o art. 232 confere capacidade postulató-
ria aos povos indígenas em juízo. Portanto, 
mesmo que a partir de uma análise superfi-
cial, é possível perceber que ambos os artigos 
refletem a clara pretensão de desvincular-se 
o texto do paradigma integracionista, reco-
nhecendo-se o direito à existência e organi-
zação social diferenciada aos indígenas. 

De fato, a própria expressão “índio” subs-
titui a expressão “silvícola” até então padro-
nizada na produção legislativa nacional. 
Porém, nesse mesmo diapasão, note-se que 
a Constituição Federal não adota o termo 
“povos” para referir-se aos “índios”, mas sim, 
utiliza as expressões “comunidades” (§ 3º 
do art. 231) ou “grupos” (§ 5º do art. 231), ou 
ainda “populações” (inciso XIV do artigo 22). 
Nesse aspecto, portanto, podemos observar 
que ainda está aquém do paradigma de reco-
nhecimento da Convenção 169 da OIT.

Por outro lado, é importante referir que 
ainda vigora no ordenamento nacional o 
“Estatuto do Índio” (Lei nº 6.001/1973), o qual 
dispõe sobre “a situação jurídica dos índios 
ou silvícolas e das comunidades indígenas, 
com o propósito de preservar a sua cultura e 
integrá-los, progressiva e harmoniosamente, 
à comunhão nacional” (art. 1º da Lei). Essa 
lei contém vários dispositivos os quais, no 
nosso entendimento, não foram recepciona-
dos pela Constituição Federal, além, é claro, 
do próprio artigo citado. Não há referência à 
definição de indígena nesse texto.

Nesse norte e diante dos textos legisla-
tivos sobre o tema conclui-se que o padrão 
adotado para identificação de quem é indí-
gena no Brasil passa basicamente pelos crité-
rios mencionados na Convenção 169 da OIT: 
autoidentificação e heteroidentificação. De 
qualquer forma, exclui-se uma pré-definição 
e até mesmo uma incumbência do Estado em 
dizer quem é indígena, colocando esse poder 
nas mãos dos sujeitos do direito.

Muito embora, portanto, um olhar para 
norma nos confirme que a definição do sujeito 
indígena incumba aos próprios povos indí-
genas, é constante a batalha jurídica para o 
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adereços e supostos rituais. A propósito desse 
fenômeno, parece interessante constatar que 
essa percepção, residente no imaginário popu-
lar, se reflete – ainda que de encontro a todo 
um arcabouço legislativo e jurídico-doutriná-
rio – nos/as operadores/as do Direito.

A constituição do sujeito indígena se 
dá, obviamente, de forma alheia ao Direito. 
Porém, o Direito se ocupa – e bastante, nesse 
caso – de conceituar, em função de uma 
necessidade de definir a aplicação ou não de 
normas específicas relativas a esse grupo. 

Analisando os países da América Latina, é 
possível observar que os Estados em geral não 
optam por uma definição, não contemplando 
taxativamente, em nível constitucional ou 
em nível de legislação ordinária, qualquer 
definição de povo, população ou comunidade 
indígena, sem deixar, contudo, de estabele-
cer direitos relativos a esses povos. Por sua 
vez, as organizações indígenas argumentam 
que as definições dos instrumentos interna-
cionais, assim como as definições das legis-
lações nacionais, quando existentes, não são 
satisfatórias, ora pela ambiguidade, ora pela 
contradição, mas quase sempre por contem-
plarem visões paternalistas, que excluem até 
mesmo povos historicamente reconhecidos.

Dos instrumentos internacionais incor-
porados ao ordenamento jurídico brasileiro, 
trazemos à lume nessa breve incursão ao 
tema a Convenção 169 da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) e a Declaração 
Universal dos Direitos dos Povos Indígenas 
da Organização das Nações Unidas (ONU), 
como principais fontes de definições, concei-
tos e direitos reconhecidos aos povos indíge-
nas, ao lado da própria Constituição Federal 
de 1988.

Quem é indígena no brasiL?
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Defensora Pública do Rio Grande do Sul

Integrante da Comissão Étnico-Racial da Anadep

Abril é o mês do ano em que a causa indígena é 
rememorada em função da data oficial: 19 de abril, 
“Dia do Índio”. Nesse dia, toda a sorte de apetre-

chos vinculados ao estereótipo fantasioso do/a indígena 
vem à tona nas representações públicas: vestimentas, 
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o futuro da previdência 
diante das reformas

Direito PreviDeNCiário

 WagNer balera 

Advogado

Professor de Direito Previdenciário

Há um princípio da ordem econômica que compromete a 
Constituição Federal. Trata-se de compromisso entre a 
comunidade e o Estado, cujo teor é o seguinte: cumpre 

reduzir as desigualdades sociais e regionais.
Hoje, ao dirigirmos nosso olhar para a Previdência Social bra-

sileira, surgiria de pronto a seguinte pergunta: esse sistema de 
previdência inaugurado pela Lei Eloy Chaves, de 1923, reduz as 
desigualdades sociais ou as mantêm?

Para discutirmos futuras reformas da Previdência, é de se 
dar cabal resposta a esse questionamento essencial.

Veja-se o que ocorre com o auxílio emergencial lançado 
diante da eclosão da pandemia. Essa prestação assistencial pro-
moveu, provisoriamente, inclusão social da ordem de 65 milhões 
de pessoas.

É de se indagar a respeito do natural desdobramento de tal 
medida, representado pelo cadastramento dessas pessoas no 
Cadastro de Assistência Social, para ensejar o planejamento dos 
futuros programas e das ações para redução das desigualdades.

Respeitado o valor, em si mesmo considerado, do que foi 
vertido em favor dos desamparados, cumpre concretizar con-
sistente política de inclusão social. Eis o que exigem as diretri-
zes da redução das desigualdades sociais e da universalidade da 
cobertura e do atendimento, princípio fundamental da seguri-
dade social.

O que as reformas intentaram fazer e não conseguiram? 
Reduzir as assimetrias entre os vários regimes de Previdência, 
objetivo essencialmente equitativo. Sem redução das assime-
trias entre regimes tão díspares será impossível a meta consti-
tucional da redução das desigualdades sociais.

reconhecimento dos direitos vinculados a 
esse reconhecimento, quando então surgem 
os argumentos lastreados no senso comum, 
como referimos de início. Isso porque consi-
derar-se um sujeito indígena nos termos da 
lei significa o rompimento com a tradição de 
“tutela” indígena e, o mais importante, o reco-
nhecimento de direitos especiais. Note-se que 
a declaração desses direitos também ocorre 
em um marco de admissão de um status aos 
povos indígenas, o que permite sejam aborda-
dos direitos que conferem verdadeira possibi-
lidade de decisão autônoma por esses povos.

Esse marco de direitos constitui um bloco 
bem destacado, lastreado em quatro pilares: 
autodeterminação, participação, consulta 
e consentimento. Por sua vez, esses pilares 
encontram seu marco legislativo principal 
na Convenção 169 e na Declaração Universal 
dos Direitos dos Povos Indígenas.

Com um olhar mais estrutural, é pos-
sível afirmar que tais direitos obrigam os 
Estados, basicamente, a não tomar deci-

sões que possam afetar os povos indígenas sem que 
implementem processos de diálogo, de participação 
e de consulta prévia. Os Estados estão obrigados, em 
outras palavras, a respeitar a visão e as decisões dos 
povos indígenas sobre seu próprio desenvolvimento. 
Trata-se do direito à existência diferenciada, do qual 
deriva o dever do Estado criar espaços para que os 
povos possam participar das políticas de desenvol-
vimento que lhes possam afetar e, ainda, de consulta 
antes da adoção de medidas legislativas ou adminis-
trativas concretas.

Embora a clareza do ordenamento, sua aplicação 
ainda resta mitigada pelos/as operadores/as do Direto, 
o que torna, portanto, a luta indígena constante e 
indispensável no Brasil. Aos indígenas impende con-
tinuar a defesa de sua sobrevivência cultural e a rei-
vindicação de seus respectivos direitos, resistindo a 
um processo impiedoso e constantemente renovado 
de colonização e imposição de um modelo alheio de 
desenvolvimento. Mas a nós, brancos/as operadores/as 
do Direito, incumbe dialogar com a luta alheia, obser-
vando, no mínimo, as regras que o nosso próprio sis-
tema cultural – e legal – nos impõe.
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Força reconhecer que o Estado brasi-
leiro se vale das costas largas da seguridade 
social para beneficiar determinados setores, 
mediante o conhecido mecanismo das deso-
nerações fiscais. Tais medidas nunca foram 
acompanhadas do demonstrativo financeiro 
e atuarial de redução dos ingressos, mesmo 
quando o mesmo Estado lançava a atoarda 
do déficit do sistema.

Ressalte-se que a pandemia revelou que 
o Brasil não sobreviveria sem poder contar 
com o notável legado da Constituição Cidadã: 
o Sistema Único de Saúde (SUS), sempre 
desprestigiado e negativamente criticado. 
Pois é esse sistema que está a dar notável e 
impressionante suporte indispensável ao 
povo sofredor dos efeitos trágicos da covid-
19. Mas quanto falta de dinheiro para o SUS? 
Quanto falta para o modelo de financiamento 
para o SUS, que fica sempre à margem das 
discussões sobre receita.

Outro aspecto é o assistencial. É necessá-
ria e imprescindível a inclusão social. A inclu-
são social não é programa de governo, é pro-
grama da Constituição de outubro de 1988. 
Promover o bem de todos, erradicar a pobreza 
e a marginalização é o que pretende a Consti-
tuição. A seguridade social é parte integrante 
desse compromisso formalizado pelo consti-
tuinte que, que nos termos do art. 193 da Lei 
Suprema estipula que a Ordem Social deve ter 
como fim o bem-estar e a justiça social.

Importa compreender que o modelo de 
seguridade engendrado por  Beveridge em 
prol do  seguro social e dos serviços afins, 
lançado em 1942, deveria ser acompanhado 
necessariamente por outro programa com 
ele conexo, lançado logo em seguida pelo 
mesmo pensador.

Trata-se do célebre: Pleno emprego em 
uma sociedade livre.

Para o futuro do bem-estar social importa 
investir na criação de postos de trabalho, 
consoante a Constituição também ordenou: 
a busca do pleno emprego.

Eis o comando lógico de sustentabili-
dade das finanças de seguridade social. Sem 

expansão do emprego, nos termos do modelo 
beveridgiano, o sistema de proteção social 
funcionaria como espécie de mecanismo 
defeituoso.

Os alarmantes indicadores do desem-
prego, aos quais há de se somar necessaria-
mente a precária estatística dos que nunca 
tiveram no mercado formal de trabalho exi-
gem reflexão e abertura de pautas de dis-
cussão sobre o modelo de desenvolvimento 
adotado aqui.

Não se afirma, naturalmente, que inexis-
tam outras fontes de financiamento. Ocorre 
que o modelo de William Beveridge associa 
pleno emprego com plena proteção social, 
posto que o desenvolvimento, quando provo-
cado pela produção e pelo emprego, atinge o 
homem todo e todos os homens.

Aliás, desde a promulgação da Constitui-
ção, parece evidente que o compromisso da 
seguridade social é compromisso de transi-
ção que caminha para o atendimento inte-
gral e para a universalidade do atendimento.

No momento atual, em plena pandemia, 
vislumbrar o futuro pode restar comprome-
tido.

Mas a meta de longo prazo consiste na 
redução do risco de doença, e não se pode 
dizer que o SUS não cumpriu da maneira 
mais eficiente possível esse objetivo.

A meta da Previdência continuou, segue e 
continua sendo a da implantação de modelo 
desigual no qual são mantidas as desigualda-
des constatadas no mundo do trabalho. Por-
tanto, as reformas só podem caminhar para a 
redução das desigualdades.

E a meta da assistência ainda se apre-
senta como desafio a ser enfrentado. Ela 
exige, de pronto, a proteção pelo mínimo 
existencial, mediante a outorga de benefício 
permanente apto a garantir as necessida-
des básicas tão bem sumariadas no art. 6º 
da Constituição:  educação, saúde, alimen-
tação, trabalho, moradia, transporte, lazer, 
segurança, previdência social, proteção à 
maternidade e à infância e assistência aos 
desamparados.

Atualmente, o regime geral – responsável 
pela proteção social da maior parte da popu-
lação – concede um benefício médio, apurado 
mensalmente, da ordem de R$ 1.500,00. Essa 
quantia é o montante das aposentadorias, 
pensões e auxílios que milhões de pessoas 
percebem. Logo, aqueles que são desiguais 
assim permanecem.

Eis a grave questão a ser enfrentada daqui 
por diante quando se cogitar de futuras refor-
mas. Porque aquelas que já foram concretiza-
das até agora não reduziram as desigualda-
des, ao contrário, aprofundaram ainda mais 
o abismo entre os que se situam no ápice da 
escala de proteção social e a imensa maioria 
que percebe aquele valor modesto.

ros. Esta sim, seria verdadeira reforma, em 
linha com a redução das desigualdades.

A projeção do custo permitiria que se 
identificassem as possíveis fontes de finan-
ciamento desse programa de inclusão social.

E, aqui, nos deparamos com outra ques-
tão intrigante.

É que há manifesta dissociação entre as 
reformas previdenciárias que ocorreram até 
agora e a nunca concluída reforma tributária. 
Basta que se examinem as duas propostas 
de emenda constitucional de reforma 
tributária que já se encontram na pauta de 
discussão do Poder Legislativo. Neles se 
constata a ausência de quaisquer projeções 
atuariais que deem verdadeiro suporte às 
necessidades financeiras da seguridade 
social. Logo, é imperativo que se associem 
esses dois elementos na pauta de discussão.

A fórmula de arrecadação está (ou deve 
estar) baseada em cálculos atuariais. Isto é, 
cada contribuição social representa o mon-
tante necessário e suficiente ao custeio de 
determinadas prestações. Se o cálculo atua-
rial prevê a entrada de 100, não pode ingressar 
nenhum centavo a menos do que esse 
montante. Qualquer que seja a deficiência da 
entrada haverá insuficiente base financeira. 
Se entrar 50, ao invés dos 100, fatalmente fal-
tarão os outros 50 para a cabal cobertura das 
prestações previstas nos planos de proteção. 
Esta é a lógica atuarial a que a Constituição 
por duas vezes faz expressa referência, nos 
artigos 40 e 201, ao exigir a observância do 
equilíbrio financeiro e atuarial. Cumpre subli-
nhar, com duplo sublinhado: sem observância 
estrita da regra da contrapartida não se chega 
ao ideário da seguridade social.

Lembremo-nos da Súmula Vinculante 
nº 8, que fez ruir a expectativa de expres-
siva arrecadação ao equiparar pura e sim-
plesmente os prazos decadenciais e pres-
cricionais das contribuições sociais aos dos 
tributos em geral. E a perspectiva atuarial 
considerava que tal prazo, tratado em sepa-
rado pela legislação social deveria se dar de 
modo bastante mais alongado.

sem observância estrita 
da regra da contrapartida 
não se chega ao ideário da 
seguridade social”

Direito PreviDeNCiário

É da maior relevância o tema do financia-
mento do sistema, no seu todo considerado.

Essa vertente da apreciação do pro-
blema tem como diretriz básica o comando 
estampado no art. 195, § 5º da Constituição 
Federal, que diz: “Nenhum benefício ou ser-
viço da seguridade social poderá ser criado, 
majorado ou estendido sem a correspon-
dente fonte de custeio total”. É a regra da 
contrapartida. Portanto, para que se cogite 
de futuras reformas a primeira providência 
consiste em apurar quanto entra (fontes de 
custeio) e quanto sai (benefícios e serviços). 
Daí será possível verificar, exemplificativa-
mente, quanto seria necessário adentrar a 
mais a fim de que o auxílio emergencial, epi-
sódico, se transformasse na perene garantia 
do mínimo existencial para todos os brasilei-
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ção que tínhamos, como dirigentes de classe, 
com o processo de desvalorização contínuo 
pelo qual a carreira da magistratura vem 
passando. São muitos os problemas que 
vêm sendo enfrentados e um deles é o do 
regime remuneratório. Desde que os subsí-
dios foram criados, em 2005, como modelo 
de pagamento em “parcela única”, sofreram 
uma defasagem de mais de 40% em razão do 
não cumprimento do direito constitucional 
da revisão anual desse valor (art. 37, X, da 
Constituição Federal – CF/1988).

Nos anos de 2017 e 2019, o Supremo Tri-
bunal Federal sequer encaminhou proposta 
de revisão anual do valor dos subsídios, 
embora constitucionalmente obrigado a 
tanto. Aqui um esclarecimento é importante: 
não desconhecemos a grande crise orçamen-
tária pelo qual passa o País, agora ainda mais 
agravada em razão da pandemia do corona-
vírus, mas a Justiça da União, desde 2016, 
vive a realidade da Emenda Constitucional nº 
95, a que fixou o chamado teto de gastos nos 
Poderes da República, de forma que o enca-
minhamento de proposta de revisão poderia 
ter sido debatido dentro do parlamento bra-
sileiro, que teria a competência para aprovar 
essa revisão, com a condição de que os limi-

É mais do que um 
grito de socorro. 
com o ‘x’ vermelho 
na mão, as mulheres 
reivindicam a 
própria dignidade”

 FerNaNDo MeNDeS 

Advogado, Juiz Federal (2002-2021)

Presidente da Ajufe (2018-2020)

No final de 2019, fui convidado pelo 
Ministro Luis Felipe Salomão para 
escrever um artigo sobre minha 

experiência na atividade associativa para o 
livro “Magistratura do Futuro”. Acabei escre-
vendo um artigo que, por essas ironias que 
o destino acaba pregando em nossas vidas, 
acabou quase sendo profético, porque lhe dei 
o seguinte título: “Quando o juiz volta a ser 
advogado”.

Não poderia imaginar, naquele momento, 
que quase um ano depois de escrever aquele 
artigo me exoneraria de uma carreira na qual 
estava há 19 anos para retornar à advocacia 
privada. Naquele artigo busquei retratar dois 
pontos principais: o papel nem sempre com-
preendido e nem sempre fácil do presidente 
de uma associação de classe e a preocupação 
que tinha com a crescente desvalorização da 
carreira de magistrado.

O líder associativo enfrenta sempre um 
grande desafio: ao tempo em que se vê obri-
gado a se manifestar sobre os grandes temas 
de interesse público, o que demonstra a 
importância e o respeito que as associações de 
magistrados ganharam na sociedade, atuando 
como verdadeiro players políticos e formado-
res de opinião, se vê ao mesmo tempo obri-

eSPaço aJUFe

gado, de maneira quase que diária, a explicar 
o porquê do juiz, como agente político que é, 
precisar ter um regime jurídico diferenciado 
dos demais agentes públicos, caracterizado 
por alguns bônus e por muitos ônus. 

Quando se torna líder associativo, o 
juiz não mais tem poder de decisão. Tem de 
aprender a trabalhar com o poder de persu-
asão. O juiz é aquele que dá a última palavra, 
que decide, de forma definitiva, quem tem e 
quem não tem razão e põe fim às controvér-
sias em um modelo de Estado Democrático 
de Direito. Mas quando assume a represen-
tação associativa, volta a ser advogado: sua 
função passa a ser a de representar a classe e 
defender as pautas institucionais da carreira 
perante os demais Poderes da República e 
órgãos estatais. 

Essa é uma grande dificuldade que nem 
todos os juízes entendem. Na associação, 
passamos a defender os interesses da classe 
em uma agenda em que há, no mais das 
vezes, diversos interesses contrapostos e 
conflitantes com os nossos. Não mais decidi-
mos. Temos de convencer os demais atores 
com os nossos argumentos.

Outro ponto que procurei abordar 
naquele trabalho foi a crescente preocupa-

Quando o Juiz voLta  
a ser advogado 
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tes orçamentários do Poder Judiciário da 
União não fosse ultrapassado. Mas isso não 
foi feito e esse debate foi interditado.

Ocorre que o problema da revisão dos 
subsídios dos ministros do STF, que são con-
siderados o teto do serviço público, é o cha-
mado efeito cascata que ele provoca. Milha-
res de servidores do Judiciário e de outros 
Poderes, não só da União, mas dos estados e 
dos munícipios, que estão no chamado “aba-
te-teto”, passariam a ter um aumento auto-
mático, impactando as contas públicas dos 
demais entes federativos que hoje passam 
por um problema fiscal ainda mais grave que 
o da União.

Com os subsídios corroídos pela inflação, 
a partir de 2020, com a reforma da Previdên-
cia na União, houve um agravamento desse 
quadro em razão do estabelecimento da con-
tribuição previdenciária progressiva, com 
alíquotas de até 22%. Resultado: o magis-
trado federal, nos últimos dois anos, teve 
uma redução salarial média efetiva de R$ 
2.500, o que vai diretamente contra o prin-
cípio da irredutibilidade de subsídios (art. 95, 
III, CF/1988).

Pedro Lessa. Mas a vida às vezes nos prega surpresas 
e faz com que reavaliemos algumas certezas e opte-
mos por novos desafios, novos caminhos. Recebi um 
convite profissional para voltar a advogar e acabei o 
aceitando, embora essa mudança de rumo não hou-
vesse sido planejada.

É o que estou fazendo. E por que encarar agora essa 
mudança tão grande? Talvez seja aquela necessidade, 
tão bem resumida por Eduardo Galeano ao definir 
para que serve a utopia, para continuar a caminhada: 
“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois pas-
sos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o 
horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, 
jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para 
isso: para que eu não deixe de caminhar”.

Agora, 25 anos depois, estou de volta a essa nova 
velha estrada, a advocacia privada, onde tudo começou 
em 1996. 

Esse é um tema que precisa ser debatido 
de maneira franca com a sociedade. Que 
Magistratura queremos para o Brasil? O 
ministro do Supremo Tribunal Federal tem, 
desde março de 2020, um subsídio líquido de 
R$ 24 mil. 

É isso mesmo. E com as novas regras de 
aposentadoria, a grande maioria dos juízes 
federais e todos que entrarem a partir de 
agora vão se aposentar com o valor teto do 
Regime Geral de Previdência, aproximada-
mente R$ 6 mil. Essa é outro dado da rea-
lidade que a maioria da sociedade desco-
nhece. Poucos juízes federais que entraram 
na magistratura antes de 1998, ou seja, há 
quase 23 anos, terão direito à aposentadoria 
integral, que virou exceção. A regra hoje é de 
que o juiz se aposentará com praticamente 
25% do que ganha na ativa. Se considerar-
mos que durante a carreira de magistrado 
o juiz não pode exercer qualquer outra ati-
vidade, salvo a de professor, esse é o quadro 
futuro que se desenha e que tem de ser colo-
cado em debate. Quem continuará querendo 
ser juiz, para viver uma carreira cheia de 
restrições e limitações, não poder exercer 
qualquer outra atividade remunerada e ter 
a expectativa de que um dia poderá se aposentar 
ganhando cerca de um quarto do valor que ganhava 
na atividade?

Mas foi por essas razões que deixei a Magistratura? 
Poderia dizer que sim e que não. Pode parecer contra-
ditório, mas foi um pouco disso. Vou tentar explicar. 
Quando fui aprovado no X Concurso do TRF3, em 2002, 
e tomei posse como juiz federal imaginei, naquele 
momento, que meu futuro profissional estivesse defi-
nido. Tanto é que nesses 19 anos, até praticamente há 
um mês, nunca tinha pensado em sair da Justiça Fede-
ral, para advogar ou em razão de outros concursos, o 
que muitos colegas fizeram ao longo desses anos, pelas 
mais diversas razões.

Apesar das dificuldades da carreira e da preocu-
pação com a sua desvalorização, estava pronto para 
passar mais 25 anos, até a aposentadoria compulsó-
ria, fazendo aquilo de que gostava e que me levou a 
fazer o concurso: ser juiz federal no Fórum Cível da 
Justiça Federal em São Paulo, o nosso famoso Fórum 

Teria sido outra a minha decisão se não vislum-
brasse esse processo contínuo de desvalorização da 
carreira? Talvez sim, talvez não. Não tenho como res-
ponder de forma hipotética. Acabei decidido sair por-
que me senti motivado a me reinventar profissional-
mente e voltar a fazer aquilo que marcou o início da 
minha carreira profissional. 

De toda forma, a reflexão é importante. Se a des-
valorização da carreira pode não ser a única causa 
pela qual muitos colegas ao longo dos anos optaram 
pela mudança, certamente vai ser uma causa 
que levará, no futuro, a que muitos jovens 
estudantes – e que poderiam ser grandes 
magistrados – optem por outras carreiras, 
mais atrativas do ponto financeiro e sem 
um regime de tantas restrições como têm os 
magistrados. E isso será muito ruim para o 
futuro da magistratura brasileira.

 “são muitos os 
problemas que vêm 
sendo enfrentados e 
um deles é o do regime 
remuneratório”

eSPaço aJUFe
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a mercantiLização  
da Justiça criminaL

Direito PeNal

desburocratização e despenalização. Não raras vezes, 
pessoas com baixa instrução – representadas pela 
Defensoria Pública ou por advogado dativo – aceitam 
o acordo penal proposto (transação penal) pelo Minis-
tério Público em condições desnecessárias, ao invés de 
rejeitar a proposta do referido órgão.

Os espaços de consenso alcançaram rumos mais 
audaciosos com a Lei nº 12.850/2013, que trata da 
organização criminosa. Tal legislação passou a regu-
lar a colaboração (leia-se delação) premiada, embora 
este instituto já fosse previsto em vários instrumen-
tos normativos do ordenamento jurídico brasileiro, 
que cuidam dos crimes contra o sistema financeiro 
nacional   (Lei nº 7.492/1986); crimes hediondos  e 
equiparados (Lei nº 8.072/1990); crimes contra a 
ordem tributária, econômica e contra as relações 
de consumo (Lei nº 8.137/1990); lavagem de dinheiro 
(Lei nº 9.613/1998); proteção a testemunhas (Lei nº 
9.807/1999); infrações contra a ordem econômica (Lei 
nº 12.529/2011); drogas  e afins (Lei nº 11.343/2006); 
bem como do crime de extorsão mediante sequestro 
(art. 159, § 4º do Código Penal).

O escopo deste artigo não é suscitar questiona-
mentos ou emitir juízo de valor quanto à ética utili-
tarista que permeia a justiça negocial, especialmente 
com relação à delação premiada, em que se instrumen-
taliza a concepção da dignidade da pessoa humana; e, 
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O neoliberalismo não é somente uma 
ideologia hegemônica voltada à 
política de mercado que privile-

gia o processo de privatizações, afastando 
os investimentos públicos importantes na 
constituição de uma nação; para além, ele 
impõe uma racionalidade jurídica de sujeição 
do cidadão, atingindo os direitos individu-
ais tão arduamente conquistados na jovem 
democracia brasileira.

Desde a inauguração do neoliberalismo 
no Brasil, passou-se a adotar mecanismos 
de resolução consensual dos casos penais, 
por meio da composição dos danos civis, da 
transação penal e da suspensão condicio-
nal do processo, com a criação dos Juizados 
Especiais Criminais (Lei nº 9.099/1995), que 
possibilitou as hipóteses de negociações 
com o autor do fato pela prática de crimes 
de menor potencial ofensivo, visando impri-
mir maior celeridade aos resultados dos 
procedimentos.

Entretanto, já naquela época se natu-
ralizava uma “economia” funcional própria 
para o ressurgimento do controle estatal 
de delitos insignificantes, desvirtuando por 
completo os fins de sua redação, que era a 

ainda, favorece a anomia – com distorções na aplicação 
da sanção penal – promovendo profunda insegurança 
jurídica em nosso sistema de justiça criminal, na 
medida em que confere a liberdade ao delator como 
moeda de troca por ele denunciar o comparsa. Assim, 
segundo Pavarini1: “certamente estende-se os termos 
da negociabilidade – até o extremo da renúncia a punir 
o condenado em face de sua colaboração, ou então a 
punir em regime de cárcere de segurança máxima o 
afiliado ao crime organizado que não colabora...”.

Também, neste breve ensaio, não nos deteremos, 
mesmo que resumidamente, em desvelar a função sim-
bólica e ilusória sobre o discurso jurídico dos institu-
tos da justiça negocial, especialmente na colaboração 
premiada, a fim de perscrutar o seu significado político 
enquanto instrumento de reafirmação da seletividade 
penal2, visando à manutenção da criminalidade con-
forme a posição de classe do autor3. Entretanto, é rele-
vante a compreensão deste contexto político/jurídico, 
a fim de demonstrar suas desastrosas consequências 
a quem defende os direitos individuais que envolvem 
o processo penal equitativo e constitucional, eviden-
ciando a incoerência dos referidos institutos perante o 
Estado Democrático de Direito.

A reflexão a que nos propusemos diz respeito à 
análise dos aspectos técnico-jurídicos acerca da justiça 
negocial; notadamente quanto ao maior controle do 
Ministério Público que passou a exercer, como prota-
gonista dos acordos, contribuindo para o aumento do 
poder punitivo estatal; e consolidando violações cons-
titucionais perante a justiça criminal brasileira. Os ins-
titutos da justiça negocial, tal qual a delação premiada, 
rompem com o princípio da pena enquanto medida da 
culpabilidade, erigido a uma categoria fundamental de 
garantia constitucional – art. 5º, XLVI, da Constituição 
Federal – em virtude de se punir com penas diferen-
tes pessoas envolvidas no mesmo fato e com idênticos 
graus de culpabilidade, pois o delator recebe uma pena 
menor que os delatados, autores de condutas tão gra-
ves quanto à dele.

Amplamente utilizada nos EUA (plea  bargaining), 
durante o período que marcou o acirramento do com-
bate ao crime organizado e, da mesma forma, adotada 
na Itália (pattegiamento) em favor do desmantelamento 
da máfia, a delação premiada consiste, em linhas gerais, 
na possibilidade de ser concedida a redução da pena 
ou ser ela extinta ao participante ou associado de ato 

criminoso, mediante denúncia de seus cúm-
plices às autoridades, permitindo a desinte-
gração da quadrilha ou do bando.

Segundo a atual legislação em vigor (Lei 
nº 12.850/2013), exige-se para aquele que 
contribui efetiva e voluntariamente com a 
investigação ou ação penal, além da confis-
são, a delação de outrem que esteja envolvido 
na prática dos delitos, podendo conceder o 
juiz: perdão judicial, redução da pena de pri-
são em até dois terços; ou, ainda, sua subs-
tituição por pena restritiva de direito. Con-
tudo, ao contrário da acusação comum de 
um acusado contra o outro, a delação atribui 
responsabilidade penal a inocentes, quando 
estes assumem a culpa do que não fizeram 
por receio de uma punição maior; e, por 
outro lado, muitos delatados são vítimas de 
denunciação caluniosa provocada por inves-
tigados que buscam afastar uma altíssima 
pena de prisão.

Diante de uma lógica mercantilista, mui-
tas vezes, membros do Ministério Público, 
visando “engordar o acordo”, propõem acusa-
ções com penas rigorosas, sem fundamento, 
constrangendo, principalmente, o indivíduo 
que não possui condições de contratar um 
advogado a reconhecer o que não fez, com 
receio de contrariar os termos da acusação, 
em ação penal que possa gerar uma conde-
nação mais gravosa. Embora se admita que a 
justiça negocial seja uma tendência moderna 
prevista nas legislações internacionais, é evi-
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dente que a Lei nº 12.850/2013 está longe de 
instituir regras ou uma definição clara em 
termos precisos acerca dos limites nego-
ciais; ou, ainda, sobre a ampliação dos espa-
ços indevidos de discricionariedade da atu-
ação conferida aos membros do Ministério 
Público nas negociações.

Na mesma linha se apresenta o debate 
sobre o acordo de não persecução criminal 
introduzido pela Lei nº 13.964/2020, que 
modificou o Código de Processo Penal (art. 
28). Tal acordo consiste no ajuste de deter-
minadas cláusulas condicionadas pelo Minis-
tério Público ao investigado para afastar a 
instauração de ação penal, exigindo para sua 
aplicabilidade os seguintes requisitos: i) con-
fissão formal e circunstanciada da infração 
penal; ii) ausência de violência ou grave ame-
aça na execução do suposto crime; iii) prática 
de delito com previsão de pena mínima infe-
rior à quatro anos.

Portanto, o Ministério Público consente 
em não dar início a processo criminal, esta-
belecendo as condições que, na prática, são 
apenas homologadas pelo juiz, afastando a 
atuação deste da solução dos casos na pres-
tação jurisdicional. Por outro lado, o autor do 
fato deverá confessar a autoria, para não lhe 
ser aplicada uma pena privativa de liberdade. 
Nesse sentido, a voluntariedade para obten-

ção de confissão da pessoa investigada constitui um 
parâmetro extremamente ambíguo diante dos pode-
res difusos e especiais conferidos ao Ministério Público 
nesses acordos. Observe-se ainda que, para concreti-
zação do negócio, a pessoa investigada deve não ape-
nas assumir a autoria na prática do delito como, além 
disso, revelar todas as circunstâncias no cometimento 
dos fatos, o que implica, na maioria das vezes, indicar 
também a participação da responsabilidade penal de 
outrem; ou seja, delatando-o.

Esta justiça negocial – que é fruto da importação 
de modelos institucionais de outros países – preza 
muito pela eficiência e quantidade, mas peca pela 
qualidade da prestação jurisdicional, lembrando o 
modelo fordista de produção em massa na reconfi-
guração de nossa justiça criminal, na qual se premia 
quem obedece, e se pune quem descumpre a nego-
ciação jurídica4. “Na equação “custo-benefício”, só se 
valora as vantagens que possam advir para o Estado 
com a cessação da atividade criminosa ou com a cap-
tura de outros delinquentes, e não se atribui relevância 
alguma aos reflexos que o custo possa representar a 
todo o sistema legal enquanto construído com base na 
dignidade da pessoa humana”5.

O uso desmedido de instrumentos da justiça nego-
cial, da forma como tem sido revelado, em contrapo-
sição ao processo penal tradicional, punindo-se ino-
centes e favorecendo culpados, além de não resolver o 
problema da corrupção sistêmica e tampouco promo-
ver a justiça, autorizam a concretização da barbárie 
institucional, resultando em graves violações constitu-
cionais das garantias processuais do cidadão.

notAs

1 Tradução livre do texto original. PAVARINI, Massimo. “Castigar al 
enemigo: Criminalidad, exclusión e inseguridad”. Quito: FLACSO, 2009.

2 Idem.

3 SANTOS, Juarez Cirino dos. “A criminologia radical”. Rio de Janeiro: 
Ed. Forense, 1981.

4 SILVA, Maycon Mauricio Lima. “A inconstitucionalidade do uso da 
confissão no descumprimento do ANPP”. Disponível em: https://www.
conjur.com.br/2020-set-23/maycon-silva-uso-confissao-descumpri-
mento-anpp Acesso: 15/02/2021.

5 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1992.
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a concretização da 
barbárie institucional, 
resultando em 
graves violações 
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garantias processuais 
do cidadão”
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