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20 anos em  
defesa da JusTiça

ediToriAl

  Tiago SalleS  

A primeira edição da Revista Justiça & Cidadania 
circulou em maio de 1999. Foi uma reação à ins-
talação, poucos meses antes, da malfadada CPI 

da Caixa-Preta, quando, nas palavras de nosso saudoso 
fundador, o jornalista Orpheu Salles, “alguns desafo-
rados congressistas intentaram amesquinhar o Poder 
Judiciário com acusações pueris e inconsistentes”. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito destinava-
se a apurar supostas irregularidades praticadas por 
magistrados. Tratava-se, contudo, de uma jogada polí-
tica com duplo propósito: desviar a atenção da incapa-
cidade legislativa do Congresso de então, politicamente 
desmoralizado, e tentar sufocar a autonomia do Poder 
Judiciário. Porém, sem fatos determinados a investigar 
e com uma atuação marcadamente parcial, com apoio 
da Revista JC a Comissão foi logo desmascarada em seu 
oportunismo, coronelismo, imprudência e afronta ao 
princípio constitucional da separação dos Poderes.

Vencida aquela batalha, nos mantivemos na 
mesma trincheira, convencidos de que apenas um 
Judiciário forte e independente será capaz de defen-
der com eficácia a liberdade e os direitos dos cida-
dãos. Mas procuramos ir além. A cada nova edição, 
trabalhamos para realçar o papel da Justiça e propor-
cionar amplo debate sobre os direitos da cidadania. E 
lá se vão duas décadas de atividade jornalística, com 
225 edições, centenas de reportagens e milhares de 
artigos publicados, sempre fiéis à defesa do Poder 
Judiciário e da magistratura.

O reconhecimento não tardou a chegar. Somos 
muito gratos a todos os juristas que, desde as primei-
ras edições, nos apoiaram imprimindo seu talento em 
nossas páginas, em artigos e entrevistas que tanto 
prestígio e orgulho nos trouxeram. 

Nossa gratidão aos primeiros incentivadores, os 
ministros Carlos Mário Velloso e Marco Aurélio Mello, 
na ocasião presidente e vice-presidente do STF; ao 
Ministro Antônio Pádua Ribeiro, então presidente 
do STJ; ao Ministro Edson Vidigal, também do STJ, 
ao Senador Bernardo Cabral, eterno chanceler de 
nossa Confraria, ao Professor Ives Gandra Martins e 
ao Desembargador Luiz Fernando de Carvalho, então 
presidente da AMB. Nosso agradecimento a todos os 
demais magistrados e juristas que ao longo dos anos 
se incorporaram ao nosso Conselho Editorial, como 
os ministros Ayres Britto, Dias Toffoli, Ricardo Lewa-
ndowski, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Luís Roberto 
Barroso, João Otávio de Noronha, Benedito Gonçalves, 
Luis Felipe Salomão, os juristas Marcus Vinícius Fur-
tado Coelho, Ana Tereza Basílio, Antônio Augusto de 
Souza Coelho e Maximino Fontes, o saudoso amigo 
Carlos Antônio Navega (in memoriam) e a tantos outros 
(Leia a composição completa do Conselho no expe-
diente da página 4) 

Para retribuir todo esse apoio, Orpheu Salles – 
ele próprio um Quixote, que dedicou toda sua vida as 
causas nobres e justas – criou a Confraria Dom Qui-
xote e a Revista passou a homenagear seus ilustres 

colaboradores com os troféus Dom Quixote 
de La Mancha e Sancho Pança. Estes perso-
nagens imortais, criados pela imaginação 
do universal escritor Miguel de Cervantes, 
foram escolhidos para batizar os troféus por 
representarem a dedicação à Justiça encar-
nada pelos magistrados, procuradores, pro-
motores de justiça, defensores públicos e 
advogados homenageados nas 28 edições já 
realizadas da premiação. 

Temos muito a comemorar, mas não temos 
tempo para deitar sobre os louros. Novamente, 
a magistratura nacional está sob o ataque 
daqueles que não se conformam em viver sob 
o império das leis no Estado Democrático de 
Direito. Inspirados pelo Cavaleiro de Triste 
Figura, lastreados em nossa trajetória e cientes 
de que estes ataques são atentados à própria 
democracia, mais uma vez a Revista JC cerra 
fileiras em defesa de um Judiciário forte, livre 
e autônomo, capaz de garantir o exercícios dos 
direitos e garantias fundamentais, das liberda-
des e da livre manifestação. 

Mais do que nunca, vamos estimular o 
debate democrático de ideias, para fortalecer 
o Poder Judiciário e ajudar a construir um 
país mais justo para todos.

nesta edição – A Revista Justiça & Cida-
dania de maio – que estreia novo projeto 

gráfico – destaca o aniversário do Superior 
Tribunal de Justiça, que comemora 30 anos 
perseguindo a melhoria dos seus índices de 
produtividade e a qualificação do serviço 
jurisdicional que presta aos brasileiros. Des-
tacamos ainda a cobertura completa do VIII 
Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, 
encontro que trouxe importantes contribui-
ções para a utilização desses métodos como 
forma de conter a judicialização excessiva, o 
ativismo judicial inconsequente e a litigância 
predatória. Um ponto alto é a transcrição dos 
melhores momentos da palestra do Minis-
tro do STJ Paulo Dias de Moura Ribeiro no 
encerramento do Fórum.

A edição 225 também apresenta entre-
vistas sobre o projeto de revisão da Lei de 
Drogas, com o Ministro Rogério Schietti; 
sobre a participação da OAB no CNJ, com os 
conselheiros Valdetário Monteiro e André 
Godinho; e uma conversa sobre Processo 
Civil com o Desembargador Luiz Roberto 
Ayoub (TJRJ) e o advogado José Roberto 
de Albuquerque Sampaio. Confira ainda as 
reportagens sobre o projeto “Anuidade Zero”, 
da OAB, e os artigos assinados por gran-
des nomes do mundo jurídico como Sylvio  
Capanema, Kiyoshi Harada e muitos outros.

Boa leitura!
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  dA redAção  

“A aquisição, posse, armazenamento, guarda, 
transporte, compartilhamento ou uso de 
drogas ilícitas, para consumo pessoal, em 

quantidade de até dez doses não constitui crime”. É 
o que propõe, dentre outras medidas, o anteprojeto 
entregue em fevereiro ao presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, pela comissão de juristas 
formada para discutir atualizações na Lei de Drogas 
(Lei no 11.343/2006). Ouvimos um dos seus integran-
tes, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério 
Schietti, para conhecer seu prognóstico para a trami-
tação da proposta no Poder Legislativo.   

em que pé está a proposta de atualizar a lei de drogas?

ministro rogério schietti – Conseguimos terminar o 
anteprojeto e entregá-lo ao presidente da Câmara dos 
Deputados, que foi quem nos delegou essa incumbência, 
e estamos aguardando que se transforme em projeto de 
lei. Demos publicidade e as propostas estão disponíveis 
na página do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Acredito 
que o presidente da Câmara está aguardando o momento 
mais propício, da mesma forma como fez com os proje-
tos que foram apresentados pelo ministro da Justiça, que 
ainda vão passar por estudo antes de ser distribuídos a 
um relator. Acredito que ele esteja pensando em fazer o 
mesmo com nosso anteprojeto, um tema muito sensível, 
que é discutir a liberação do uso das drogas. 

com lastro na literatura e em tudo o que se produziu até 
hoje sobre o tema. Analisamos o que se fez em outros 
países para ver o que era possível de se aproveitar, ou 
não. O que nós esperamos é que o anteprojeto seja deba-
tido. Temos convicção de que certamente haverá resis-
tências, que são compreensíveis e fazem parte do nosso 
processo de amadurecimento.   

faz parte do papel do Judiciário ser contramajoritário...

Até acho possível que, por exemplo, na questão da 
descriminalização, nós avancemos por meio do Judi-
ciário. Já temos ação em curso no Supremo que pode 
fazer, no que diz respeito ao art. 28, que o projeto 
avance por outro caminho. São avanços que vão ocor-
rendo no Judiciário, no Legislativo e na sociedade. Hoje 
o que se espera é que o tema seja debatido.

Há pontos de mais fácil assimilação?

Sim, como o uso medicinal das drogas, em especial o 
canabidiol, que comprovadamente é eficiente no controle 
de algumas enfermidades motoras e psíquicas. Isso já 
é hoje uma realidade, existe uma tendência mundial à 
regulamentação do uso terapêutico e medicinal. O que 
rende mais polêmica mesmo é o uso recreativo, porque aí 
é ligado ao prazer, e prazer é algo que nem sempre é bem 
aceito, ainda mais quando tem consequências.   

essas distinções não abrem brechas para que grandes 

traficantes consigam se passar por meros “operários” 

do tráfico?

Pelo contrário. Pune com maior rigor e deixa sempre 
ao juiz a liberdade de avaliar o caso concreto, para não 
permitir que o grande traficante se faça passar por uma 
mula. Também passamos a prever pena ainda maior 
para o financiador da droga. Eliminamos aquela figura 
do tráfico privilegiado, mas criamos tipos penais de 
acordo com a quantidade de drogas. Aquele que porte 
até cem doses vai receber uma pena, aquele que trans-
porte de cem a mil doses vai receber outra, e assim por 
diante, de maneira proporcional. 

É uma questão que tem muito a ver com o 

encarceramento feminino. muitas mulheres são 

presas transportando drogas para presídios, coagidas 

por companheiros...

Também criamos um tipo específico, não só para 
mulheres, mas para quem ingresse em estabelecimento 
prisional para fins de comércio de drogas. Passamos 
a prever uma pena pequena, porque sabemos que o 
grande sujeito ativo desses crimes é a mulher que leva 
drogas para o marido. Na prática, o que fizemos foi 
transformar em tipos penais aquilo que hoje vem por 
meio das causa de redução de pena. 

Com a composição atual do Congresso, 

nitidamente conservadora, a proposta terá 

dificuldades para prosperar?

O tema já é muito polêmico em qualquer grupo social. 
No Congresso Nacional, que reflete o pensamento da 
população, há setores muito importantes que ainda 
vêem a questão das drogas como um grande tabu e não 
admitem qualquer discussão a respeito, mas nós temos 
que discutir esse assunto. Se o anteprojeto não se trans-
formar em lei da maneira como nós propusemos, porque 
o palco para as discussões é o Congresso Nacional, a ideia 
é que ao menos sirva de debate e estímulo para que as 
pessoas discutam abertamente o tema e não coloquem 
preconceitos e dogmas de natureza moral, religiosa ou 
familiar acima da ciência. É um projeto técnico, fruto 
de um grupo de pessoas que desempenham funções 
técnicas, que ouviram especialistas, inclusive em duas 
audiências públicas. O produto do nosso trabalho pode 
até ser criticado, de acordo com as convicções de cada 
um, mas é um trabalho técnico, de natureza científica, 

revisão da lei de drogas 
aguarda movimenTação 
da Câmara

enTreviSTA

está no rol das propostas descriminalizar o consumo 

de drogas?

Sim. O usuário passa a ficar fora do Sistema de Justiça 
Criminal e vai receber proteção maior do Sistema 
de Saúde. Com isso, revogamos o art. 28 da atual Lei 
de Drogas, até certa dosagem, que são dez doses de 
qualquer droga. Até esse limite presume-se que seja 
usuário, não que eventualmente não possa ser respon-
sabilizado. Se ele for encontrado com um grama de 
cocaína e for comprovado que era tráfico, ele será 
punido, mas em princípio, até dez doses de qualquer 
droga, não é responsabilizado criminalmente. 

 E quanto às diferenças entre tipos de traficantes?

Pegamos aquela figura complexa do art. 33 e dividimos 
em vários tipos penais, porque ali você tinha desde o 
que observa a aproximação da polícia para avisar aos 
comparsas até aquele outro que efetivamente trafica, 
com a mesma pena. Criamos tipos penais de acordo 
com a gravidade das condutas, dando penas corres-
pondentes. O traficante continuou com uma pena 
parecida com a atual, elevamos a pena para o tráfico 
internacional, que passou a ser a pena mais alta, se 
não me engano de 10 a 30 anos, e definimos algumas 
causas de aumento e diminuição de pena. A lei ficou 
bem minudente quanto à separação de funções para 
não colocar tudo no mesmo núcleo penal.

entrevista com o ministro do StJ rogério Schietti, 
membro da comissão de juristas que propôs mudanças 
na legislação sobre tráfico e consumo  de drogas
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30 anos do Tribunal   
mais efiCienTe do brasil  

  dA redAção  

“O Superior Tribunal de Justiça (STJ) se mostra tanto 
mais verdadeiro e magnífico em suas realizações 
quando refletimos sobre a cidadania que está por 

traz do concreto e dos números da movimentação processual. 
Se, no início, havia muitas dúvidas sobre a abrangência de atua-
ção do STJ e sobre os mecanismos de julgamento da Corte, nos 
dias de hoje, o Tribunal merece pleno reconhecimento por sua 
vocação constitucional de uniformizar a jurisprudência e de 
interpretar as normas infraconstitucionais. (...) O Tribunal é, na 
atualidade, a principal referência dos cidadãos no momento de 
estabelecer suas relações jurídicas”, aponta o presidente do STJ, 
Ministro João Otávio de Noronha, na apresentação do livro “30 
anos do Tribunal da Cidadania”.

Publicada pelo Instituto Justiça & Cidadania, a obra detalha a 
trajetória histórica da Corte, desde a sua idealização até as mais 
recentes medidas para modernizar sua prestação jurisdicional. 
O lançamento do livro e a abertura da exposição homônima, 
apoiados pela Caixa, ocorreu simultaneamente dia 8 de abril, no 
salão do Tribunal Pleno do STJ.

Criado pela Constituição Federal de 1988 e instalado oficial-
mente em 7 de abril de 1989, o STJ julgou naquele primeiro ano ape-
nas 3.711 processos. Desde então, contudo, a Corte já julgou mais de 
seis milhões de processos e um milhão de recursos especiais. 

Atribuições – Em síntese, o STJ serve como última instância da 
Justiça brasileira para as causas infraconstitucionais. O principal 
tipo de processo julgado é o Recurso Especial (REsp), que, em linhas 
simples, permite que o Tribunal resolva interpretações divergentes 
sobre determinado dispositivo de lei. A decisão do STJ sobre aquela 
determinada questão passa a orientar todos os demais tribunais do 
País. Desse modo, o STJ proporciona solução definitiva aos casos 
cíveis e criminais que não envolvam matéria constitucional nem a 
Justiça especializada.

Mesmo diante desse contexto desafiador, 
o Tribunal se destaca pelo cumprimento das 
Metas Nacionais do Judiciário, definidas anual-
mente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Em dezembro de 2018, o STJ conquistou o Selo 
Diamante, distinção máxima do CNJ, por ter 
superado as Metas definidas para o ano. Em 
termos de redução da quantidade de processos 
em tramitação, a Meta 1 do CNJ, o STJ conse-
guiu julgar número 20% maior que o total de 
novos feitos ingressados na Corte. Na Meta 
7, referente aos recursos repetitivos, o índice 
atingido foi de 140%.

renovação constante – Atualmente, o Tri-
bunal possui acervo com pouco menos de 300 
mil processos (veja o quadro), número que vem 
caindo nos últimos anos devido aos esforços 
do Poder Judiciário como um todo, e da admi-
nistração do STJ em particular, para ampliar 
a efetividade da Justiça. Forçado a se renovar 
constantemente para acompanhar as alterações 
constitucionais – foram 99 emendas constitu-
cionais entre 1988 e 2018 – e a veloz evolução 
do Direito, o Tribunal da Cidadania foi pioneiro 
na implantação do processo eletrônico no Brasil 
e lidera os investimentos em tecnologias inte-
ligentes, capazes de aperfeiçoar sua gestão e a 
entrega da prestação jurisdicional. 

“Estamos preparando o STJ para os próximos anos e os novos 
tempos que se avizinham. Seguimos buscando a superação de 
nosso principal desafio: reduzir o tempo de tramitação do pro-
cesso, produzindo decisões de mérito de qualidade, de modo a ofe-
recer à população a segurança jurídica que todos buscam. Tudo o 
que realizamos nesses 30 anos teve única motivação: atender os 
cidadãos brasileiros que buscam por Justiça. Assim será nas pró-
ximas décadas”, acrescentou o Ministro Noronha nas comemora-
ções dos 30 anos do Tribunal mais eficiente do Brasil. 

CAPA

Superior tribunal de Justiça celebra aniversário de 
instalação com muitas conquistas para comemorar

o presidente do sTJ, Ministro João 

otávio de noronha, e o presidente 

do Instituto Justiça & Cidadania, 

Tiago salles, posam com livro 

editado pelo IJC para comemorar os 

30 anos do Tribunal da Cidadania
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O STJ julga crimes comuns praticados por 
governadores, desembargadores, conselhei-
ros de tribunais de contas e procuradores da 
República, entre outros. Julga também habeas 
corpus, habeas data ou mandados de segu-
rança quando o ato ilegal for praticado pelas 
mesmas autoridades. Os habeas corpus e man-
dados de segurança também chegam ao Tri-
bunal em recursos quando o pedido é negado 
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 
Tribunais de Justiça dos estados.

É também da responsabilidade do STJ resol-
ver conflitos de competência entre tribunais, 
julgar mandados de injunção e reclamações 
para preservação de sua própria competência 
e autoridade, além de homologar sentenças 
estrangeiras. Ademais, cabe ao STJ administrar 
a Justiça Federal por meio do Conselho da Jus-
tiça Federal e gerir a Escola Nacional de Forma-
ção e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam).

cumprindo metas – A heterogeneidade 
dos processos decorre do fato de que o STJ foi 
incumbido pela Constituição de litígios relacio-
nados a várias leis federais, incluindo o Código 
Civil, o Código de Processo Civil, o Código de 
Defesa do Consumidor e o Código Tributário 
Nacional. Em paralelo a conflitos complexos e 
muito embora seja uma Corte de precedentes, 
seus 33 ministros têm que julgar recursos rela-
tivos a litígios triviais da vida cotidiana dos cida-
dãos, casos de menor relevância que poderiam 
ser encerrados na segunda instância. 
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  sOluçõEs CONsENsuAIs  

  plANtAdA NOs  
  COrAçõEs jurídICOs”  

       Viii Fonamec            

Fo
to

: H
en

rn
ay

 C
és

ar



1514  Maio 2019   |  Justiça & Cidadania   no 225 

aos processos de falência e recuperação judicial. A dis-
cussão foi aprofundada com debates sobre o uso das 
novas tecnologias e sobre as competências e habilida-
des que precisam ser desenvolvidas por mediadores e 
conciliadores para o bom desempenho do ofício.

Na abertura do evento, o Presidente do Fonamec, 
Juiz de Direito Paulo César Alves das Neves, explicou 
que marcos legais recentes como a Resolução do CNJ no 
125/2010, o novo Código de Processo Civil (CPC/2015) e 
a Lei da Mediação (Lei no 13.140/2015) somaram-se aos 
métodos autocompositivos aos métodos heterocom-
positivos já existentes para criar novo modelo de reso-
lução de conflitos, intitulado Justiça Multiportas. 

“O tema Fórum Multiportas difunde a ideia de 
que cada tipo de litígio exige uma forma adequada de 
solução. (...) É como se houvesse na entrada do Fórum 
várias portas e, a depender da controvérsia apresen-
tada, os envolvidos fossem encaminhados para a porta 
do método mais adequado à solução, seja ela a da con-
ciliação, da mediação, da arbitragem ou da própria 
Justiça estatal. Respeita-se dessa forma a natureza e 
peculiaridade do caso concreto, interesses, valores, 
necessidades, posições e sentimentos dos envolvidos. 
O Judiciário passa a conferir resolução efetiva às dis-
putas. (...) Uma população tão necessitada de justiça 
clama por mecanismos hábeis não apenas à pacificação 
social, mas também à concreta prevenção dos litígios”, 
contextualizou o magistrado, que é diretor do Foro da 
Comarca de Goiânia e preside o Nupemec do TJGO.

demandas de massa – A primeira palestra foi apre-
sentada pelo Presidente do Núcleo de Gestão de Prece-
dentes do STJ, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que 
problematizou a aplicação dos métodos autocomposi-
tivos nas demandas coletivas ou demandas individuais 
que se repetem em larga escala. Um dos exemplos apre-
sentados foi o dos processos que envolvem direitos do 
consumidor, nos quais, na opinião do ministro, pequenas 

questões que poderiam ser resolvidas perfeitamente por 
acordo, evitando a judicialização, têm potencial para se 
transformar em grandes disputas judiciais, com gasto 
de tempo e recursos das partes e do Sistema de Justiça. 
Desperdício que poderia ser evitado com a aplicação dos 
métodos alternativos à sentença judicial.

Para Sanseverino, a mediação e a conciliação são 
também “extremamente adequados” à resolução de 
conflitos que resultam de grandes acidentes, catás-
trofes e desastres naturais. Citou como exemplo de 
aplicação bem sucedida da autocomposição nesses 
casos a câmara de conciliação formada após acidente 
que vitimou todos os 187 passageiros e tripulantes do 
vôo 3054, e outras 12 pessoas em solo, em São Paulo 
(SP), no ano de 2007. Para o magistrado, o modelo pode 
ser um bom caminho para a composição de interesses 
relacionados às centenas de vítimas do rompimento da 
barragem em Brumadinho (MG), em janeiro desse ano.  

Audiência obrigatória – A Conselheira do CNJ 
Daldice Maria Santana de Almeida apresentou a pales-
tra “Impacto da Política de Tratamento Adequado de 
Conflitos de Interesses como indutora da transforma-
ção social”. Ela voltou a cobrar, a exemplo do que tem 
feito em outros eventos de magistrados (leia reporta-
gem sobre o 116o Encontro do Colégio de Presidentes, na 
edição de abril), a obrigatoriedade da designação das 
audiências de conciliação pré-processual, conforme 
preceitua o art. 334 do CPC. “O verbo ‘designará’ está 
no imperativo e não deixa dúvida quanto ao alcance 
e sentido da imposição. Aplica-se a todos, é cogente e 
obriga”, pontuou a Conselheira.  

Daldice Santana disse que os relatórios de inspe-
ções realizadas nos tribunais de todo o País constatam 
que, em geral, o cumprimento do art. 334 está ade-
quado apenas nas varas cíveis: “Causa de família, ok, 
outras competências, não. Tem Tribunal que distribui 
cinco mil (processos) por mês e só manda 500 (para 
audiências de conciliação). O argumento para o não 
cumprimento é a falta de estrutura. O CNJ recente-
mente alterou a Resolução no 219, para dar aos Cejuscs 
a condição de atividade-fim. Com isso, eles têm neces-
sariamente que ter estrutura”, cobrou.  

Meta específica – O Conselheiro do CNJ Henrique 
Ávila reforçou a cobrança pela obrigatoriedade das audi-
ências pré-processuais. Disse que há no Conselho, inclu-
sive, uma discussão embrionária para inserir o cumpri-
mento da norma do art. 334 entre as Metas Nacionais do 

Judiciário, com uma avaliação quantitativa do número 
de acordos pré-processuais obtidos por cada tribunal. 
Para ele, a efetiva aplicação da Política Nacional de Tra-
tamento Adequado de Conflitos é uma das saídas para “a 
crise do Processo Civil brasileiro”. 

“Precisamos conclamar todos os juízes do Brasil a 
designar a audiência do art. 334. (...) A estrutura para 
isso está aumentando muito, mas precisamos mudar 
também a cultura dos juízes. Designar a audiência em 
todos os processos terá inúmeras consequências jurídi-
cas e sociais, porque as partes farão o cálculo, antes de 
ajuizar a ação, de que haverá a audiência prévia de con-
ciliação. Posso a partir daí, por exemplo, contratar um 
advogado só até a audiência, ainda que não haja acordo, 
para só depois contratá-lo para os demais atos proces-
suais. Olha a economia que a parte vai começar a ter se 
fizer o acordo. A lei foi muito inteligente ao colocar a 
audiência no início do processo, mas é preciso que todos 
nos conscientizemos da relevância da designação des-
sas audiências”, afirmou o mestre e professor de Direito 
Processual Civil na Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP), que compõe o CNJ por indicação do 
Senado Federal (Leia mais sobre a composição do CNJ na 
matéria da página 36). 

Com o tema “Fórum Multiportas”, o VIII 
Fórum Nacional de Mediação e Conci-
liação (VIII Fonamec) reuniu em Goi-

ânia (GO) magistrados, advogados, media-
dores e conciliadores que atuam em todos 
os estados e no Distrito Federal. Promovido 
pelo Instituto Justiça & Cidadania e pelo Tri-
bunal de Justiça de Goiás (TJGO), que cedeu 
seu novíssimo auditório, o evento se desdo-
brou em dois dias (11 e 12 de março) de inten-
sos debates. Painéis e palestras foram apre-
sentados por ministros do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), por conselheiros do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), pelos magis-
trados gestores dos Núcleos Permanentes 
de Mediação e Conciliação (Nupemecs) e 
Centros Judiciários de Solução de Conflitos 
(Cejuscs) de todo o País, bem como por espe-
cialistas em diferentes temas relacionados. 

Desenhado inicialmente, em 2014, para ser 
o encontro nacional das unidades judiciais de 
conciliação, o Fonamec ganhou importância 
ao se tornar um conselho deliberativo cujos 
enunciados, referendados pelo CNJ, têm força 
vinculativa no ordenamento jurídico. Dentre 
seus objetivos estão o compartilhamento de 
boas práticas e experiências, o aperfeiçoa-
mento constante e o estabelecimento de dire-
trizes para a Política Nacional de Tratamento 
Adequado de Conflitos. 

A mais recente edição focou no uso das 
técnicas de mediação e conciliação como ins-
trumento para conter a judicialização exces-
siva, o ativismo judicial e a litigância preda-
tória, sobretudo nas demandas de massa, 
como aquelas relacionadas à Saúde (pública 
ou complementar), às relações de consumo e 

em FoCo

viii Fonamec aprofunda debate 
sobre uso da mediação e conciliação 
para conter judicialização excessiva, 
ativismo judicial e litigância predatória

Ministro sanseverino: “desperdícios de tempo e dinheiro 

poderiam ser evitados com uso dos mértodos alternativos"
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recuperação judicial – No painel 
seguinte, a coordenadora técnica do Núcleo 
de Mediação da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), Juliana Loss, comentou as experiên-
cias com soluções consensuais de alguns 
tribunais – como os TJs do Amazonas, Mara-
nhão, Rio de Janeiro e São Paulo – além do 
paradigmático caso da operadora Oi, no qual 
atuou. Com mais de 55 mil credores envol-
vidos, a recuperação judicial da companhia 
telefônica é considerada a maior da América 
Latina e o maior programa de solução online 
de conflitos em processo de recuperação de 
empresas jamais realizado no mundo. 

“O total de valores envolvidos na recu-
peração era de mais de R$ 60 bilhões. Com 
menos de 0,1% conseguimos simplesmente 
tirar daquele caminho 90% dos credores, ou 
seja, 90% daquelas pessoas foram atingidas 
positivamente pela Justiça, pois pudemos 
implementar um processo mais fácil, online, 
de solução consensual de conflitos, com o 
engajamento de todas as partes”, afirmou 
Juliana Loss. Ela acrescentou que o caso tem 
reflexos positivos para além da recuperação 
da empresa: “Hoje há muito mais confiança 

na criação de estruturas para trabalhar, em conjunto 
com os tribunais, o tratamento adequado de conflitos. 
(...) São muitos os casos de mediação que apareceram 
depois disso”.

O Juiz Alexandre Lopes Abreu, membro do Nupe-
mec do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e deba-
tedor do painel, ratificou a importância do caso OI para 
o desenvolvimento dos métodos autocompositivos na 
recuperação judicial. “Os finais possíveis de um pro-
cesso falimentar ou de recuperação judicial eram todos 
diferentes do que hoje estamos assistindo. Mudamos 
legalmente diversos paradigmas, revisamos prazos, 
direitos e inúmeras burocracias que existiam para aten-
der o bem maior, assegurar aos credores o recebimento 
de seus créditos e ao setor empresarial saídas dignas 
para a manutenção da atividade econômica. Nessa 
perspectiva, trouxemos ao universo forense alternativa 
extremamente viável e recomendável”.  

Ferramentas digitais – A coordenadora geral do 
Sistema Nacional de Informações da Defesa do Con-
sumidor, do Ministério da Justiça, Daniele Correa Car-
doso, apresentou a plataforma pública de mediação 
Consumidor.gov, que permite a interlocução direta 
online entre consumidores e empresas para solução de 
conflitos de consumo gerados na Internet. Desde 2014, 
segundo ela, foram realizados 23 milhões de atendi-
mentos, com resolutividade de 80%. Este ano, 98,6% 
das empresas reclamadas teriam dado resposta aos 
consumidores em até sete dias. 

No mesmo painel, o advogado especialista em 
Governo Digital, Ademir Milton Piccoli, falou sobre o 
uso do processamento digital e da inteligência artificial 
(IA) como ferramenta para acelerar a tomada de decisão 
nos processos. Ele comentou os sistemas que vêm sendo 
aprimoradas pelos tribunais brasileiros – a exemplo do 
Victor no Supremo Tribunal de Justiça (STF), do Vitó-
ria no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) e do 
Sinapses no Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) – e 
comentou as novas habilidades que estas ferramentas 
passaram a exigir dos operadores do Direito, incluindo 
mediadores e conciliadores. “Quando se fala em IA, 54% 
dos profissionais necessitarão de uma reforma na sua 
qualificação profissional. Falamos em criatividade, ori-
ginalidade, pensamento criativo, resiliência e uma série 
de outras habilidades que não serão substituídas pela 
máquina”, observou Piccoli.

Dentre as premissas fundamentais para a utiliza-

ção bem sucedida das novas tecnologias, tanto no pro-
cesso judicial quanto nas soluções autocompositivas, 
Piccoli apontou o foco no jurisdicionado e nos operado-
res do Direito: “O cidadão é a razão de existir do setor 
público, e o Judiciário não está fora desse contexto. 
Plataforma é um meio de desenvolver gente. (...) Pre-
cisamos desenvolver iniciativas para que as pessoas se 
sintam convidadas a dar sugestões. As inovações prin-
cipais de todo o sistema jurídico não vêm de fora. Não é 
uma consultoria que irá lhe trazer a grande solução. As 
soluções vêm de dentro. Quem lida no dia-a-dia, quem 
está na ponta é quem tem as grandes ideias, que preci-
sam ser fomentadas e induzidas”. 

neutralidade do mediador – No painel “Percepção 
de Justiça: Mediação ou Conciliação?”, o Desembarga-
dor do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) Roberto 
Portugal Bacellar afirmou que o art. 334 do CPC dá 
ao juiz a possibilidade de optar entre a conciliação, a 
mediação e a sentença judicial. A escolha mais ade-
quada, segundo ele, depende dos objetivos a atender. 
Em qualquer caso, o juiz, o mediador ou conciliador 
deve sempre buscar o envolvimento esclarecido das 
partes. “Quanto mais o terceiro participa do processo, 
mais as partes têm dificuldade em aceitar o resultado 
como justo. Ao contrário, quanto mais as partes par-
ticipam, mais elas aceitam tanto o processo quanto o 
resultado como justos”, avaliou o magistrado. 

A psicóloga especializada em Terapia Familiar Sis-
têmica Rosângela Alves Silva Montefusco explicou que 
as técnicas de mediação e conciliação são mais eficazes 
quando o terceiro imparcial domina habilidades e com-
petências específicas, que envolvem o conhecimento 
sobre as diferentes dimensões humanas – física, emo-
cional, intelectual e espiritual – e o reconhecimento 
de comportamentos não-manifestos. O maior desafio 
do mediador e do conciliador, segundo a especialista, 
seria conseguir manter-se neutro, sem se envolver nos 
conflitos a partir de suas crenças e convicções. 

Judicialização na saúde – Próximo ao encerra-
mento do primeiro dia, o VIII Fonamec contou com a 
participação inesperada do Governador do Estado de 
Goiás, Ronaldo Caiado. Em breve saudação aos parti-
cipantes do Fórum, o governante endossou a impor-
tância dos métodos extrajudiciais de resolução de 
conflitos a partir de um testemunho sobre os impac-
tos nas finanças do Estado provocados pela judiciali-
zação excessiva, sobretudo na área da Saúde Pública, 

tema que seria aprofundado no painel 
seguinte pelo Ministro do STJ Antonio Salda-
nha Palheiro. “O diálogo com o Executivo é 
essencial, principalmente em se tratando da 
área da saúde. Convivemos hoje com milha-
res de decisões judiciais que versam sobre 
medicamentos, internações, causas graves 
de desequilíbrio na prática pública desenvol-
vida pelo Estado, prejudicando muitas vezes 
o atendimento da coletividade”, disse Caiado, 
que é médico ortopedista e trouxe consigo 
o Secretário de Saúde de Goiás, Ismael Ale-
xandrino. Segundo o Governador, apenas 
nos três primeiros meses de 2019 o Estado 
de Goiás já atendeu 3.125 ações judiciais, com 
custo superior a R$ 6,5 milhões direcionados 
à compra de medicamentos de alto custo e 
outras decisões judiciais na área. 

O Ministro Antonio Saldanha discutiu o 
fenômeno do ativismo nas decisões judiciais 
relacionadas à Saúde Pública. Ele situou a ori-
gem da proatividade na interpretação das leis 
nos Estados Unidos do início do Século XIX, 
quando o então presidente da Suprema Corte 
interpretou a Constituição de forma a legiti-
mar a segregação racial. Mais de um século 
depois, na década de 1950, a mesma Constitui-
ção teria sido interpretada de forma diame-
tralmente oposta para condenar a segregação 
e afirmar os direitos civis da população negra. 

O magistrado apresentou dentre as 
objeções ao ativismo judicial a ausência de 
legitimidade democrática dos juízes que, 
não eleitos, devem se manter nos limites da 
atuação técnica e imparcial. Saldanha apon-
tou ainda o risco de politização da Justiça, 

em FoCo

Juiz Alexandre Abreu, novo presidente do Fonamec: 

"Trouxemos ao universo forense alternativa 

extremamente recomendável" 

Juiz não faz justiça, aplica 
o ordenamento jurídico"

ministro Saldanha palheiro
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com o agravante da ausência de responsabilização 
dos magistrados por decisões equivocadas. No caso 
específico da Saúde, o ativismo judicial seria ainda 
mais problemático por envolver aspectos científicos 
de grande complexidade, pela ausência de conheci-
mento dos magistrados para avaliar as consequências 
de seus atos sobre a prestação de serviço público. Den-
tre as consequências negativas, o ministro elencou as 
orientações desencontradas, a inviabilidade prática 
do cumprimento de parte das decisões, os impactos 
desastrosos nas políticas e previsões orçamentárias e 
uma desconfiança progressiva da população em rela-
ção ao Poder Judiciário. 

“O juiz não faz justiça, apaga esse conceito, porque 
quem faz justiça é Deus. Aplicamos uma legislação posi-
tivada, que o Senado e a Câmara dos Deputados discu-
tiram e aprovaram. Eles foram eleitos para essa finali-
dade e têm essa missão constitucional. O juiz aplica o 
ordenamento jurídico. Aquele que achar que faz justiça 
é um iludido”, disparou Saldanha. Neste sentido, para 
reduzir a insegurança jurídica, o ministro apontou a 
necessidade de conscientizar os magistrados sobre a 
importância de seguir os precedentes fixados pelos tri-
bunais superiores. Ele também defendeu a limitação 
do ativismo a um sistema concentrado pelos tribunais 
superiores, o que traria como vantagens a tomada de 
decisões sempre colegiadas, a atuação sob controle per-
manente dos órgãos de imprensa e a avaliação crítica 
imediata dos impactos das decisões. Fatores que, em 
sua opinião, trariam maior estabilidade ao Sistema de 
Saúde e maior confiança no Judiciário.

saúde complementar – A discussão sobre a judi-
cialização na Saúde continuou no segundo dia do VIII 
Fonamec, aberto com painel sobre os impactos obser-
vados pelos planos particulares. O coordenador do 

Nupemec do TJRJ, Desembargador Cesar Felipe Cury, 
apresentou nova plataforma de solução pré-judicial 
para tratar especificamente das questões de Saúde 
complementar, desenvolvida junto às principais 
empresas do segmento no Rio de Janeiro, que respon-
dem por 90% do mercado. “Estabelecemos um fluxo de 
atendimento das demandas desde sua origem, inicial-
mente no ambiente digital, interligado com o Tribunal, 
de modo que todas as informações estejam disponíveis 
como parâmetros para a tomada de decisões pelos 
usuários e seus advogados”, afirmou. 

Segundo o desembargador, com custo zero para o 
Tribunal e os cidadãos, a expectativa é que o atendi-
mento online seja capaz de reduzir de quatro anos para 
apenas três horas o tempo de espera pela decisão judicial. 
Embora tenham que arcar com os custos de implantação, 
as empresas terão como vantagem redução drástica nos 
custos com a litigância. A iniciativa será “laboratorizada” 
durante um ano e, a partir dos resultados obtidos, poderá 
ser replicada para outros setores econômicos. 

O painel contou também com a participação do 
Presidente da Unimed Goiânia, Breno Álvares de Faria 
Pereira, que estimou em R$ 320 milhões/ ano o custo 
da judicialização para o segmento. Os gastos incluem 
procedimentos sem cobertura contratada, tratamen-
tos experimentais, medicamentos sem registro, órte-
ses, próteses e materiais de marca específica exigidos 
por indicação médica. Em sua opinião, os interesses 
individuais não podem suplantar o interesse coletivo 
dos demais usuários dos planos de saúde, que por 
conta desses custos adicionais acabam sendo obriga-
dos a arcar com mensalidades mais caras.   

dedo na ferida – O professor Luiz Rodrigues Wam-
bier, membro do Instituto Brasiliense de Direito Público 
(IDP), apresentou palestra sobre a litigância de má-fé, 
que “gera carga excessiva de trabalho no Poder Judici-
ário, invariavelmente por tratar de temas que já foram 
objeto de repetitivos no STJ e que, portanto, já estão 
pacificados”. Segundo ele, essa litigância predatória cria 
a expectativa negativa de que o Poder Judiciário não 
consegue responder essas demandas repetitivas com o 
grau de urgência que a sociedade deseja. “Sou advogado 
há 41 anos, mas me permito pôr o dedo na ferida. Temos 
que tratar disso nos foros competentes da OAB, requa-
lificar a advocacia para que ela preste serviço público 
relevante e, não apenas, esse ‘trabalho fisiológico’”, afir-
mou Wambier em entrevista à Revista JC. 

Segundo o professor, ao lidar com a litigância de 
má-fé, os magistrados brasileiros desperdiçam tempo 
precioso que poderia ser usado para devolver à socie-
dade uma prestação jurisdicional mais qualificada. Os 
métodos pré-processuais de solução de conflitos são 
um filtro para que só cheguem ao Judiciário as cau-
sas que realmente demandem decisão por meio da 
sentença, e por isso deve ser estimulada a cultura da 
mediação e da conciliação. 

próximo Fonamec – Coube ao Ministro do STJ e 
membro do Conselho Editorial da Revista Paulo Dias de 
Moura Ribeiro a palestra de encerramento do VIII Fona-
mec (confira os melhores momentos nas páginas seguintes), 
na qual tratou da aplicação dos métodos alternativos de 
solução de conflitos, com ênfase na recuperação judicial. 

“Basta de solução adjudicada, que deve ser reservada 
apenas àquelas situações que efetivamente precisam da 
jurisdição estatal. Cumprimento muito aqueles que reali-
zam esse Fórum e dão força a essa nova mentalidade, que 
o Judiciário abraça e aplaude”, disse ele em entrevista à 
reportagem da Revista. 

Em sessão reservada, ao final dos trabalhos, os 
membros do Fonamec elegeram como novo Presi-
dente do Fórum o Juiz do TJMA Alexandre Lopes de 
Abreu. O próximo encontro, ainda sem data marcada, 
deverá ser realizado no segundo semestre deste ano 
em São Luís (MA).

soluções paCífiCas para 
desafogar o JudiCiário 

Duas perguntas para o Presidente do TJGO,  
Desembargador Walter Carlos, anfitrião do 
VIII Fonamec

o TJgo tem investido na estruturação do 

seu nupemec?

Estamos investindo muito. A Conselheira 
Daldice Santana nos cobrou respeito à Reso-
lução 219, o que é uma preocupação. Nosso 
orçamento está muito reduzido, mas, dentro 
das nossas possibilidades, estamos nos 
esforçando para atender, deslocando servi-
dores, trazendo juízes de outras comarcas, 
para encontrar soluções que equacionem o 
Nupemec. É uma prioridade para nós. Como 
o Juiz Alexandre Chini (juiz auxiliar da Presi-
dência do CNJ) disse em novembro passado, 
lá em Foz do Iguaçu (PR), no XII Encontro 
Nacional do Judiciário, hoje já não se vive 
mais no Judiciário sem a conciliação.

o senhor é um entusiasta da mediação e da 

conciliação?

É uma ideia que nós sempre pregamos, da 
mediação e da conciliação. Em 2010 participei 
no Canadá de um encontro internacional da 
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 
e lá conheci aquelas cortes de mediação, tanto 
no primeiro quanto no segundo grau. Aquilo 
me empolgou, porque é uma forma de resol-
ver os conflitos sem ter que levá-lo às barras 
dos tribunais. Quando a ação é proposta, a 
banca de mediação chama as partes para uma 
tentativa de acordo e geralmente isso acon-
tece. Feito o acordo, é levado para o juiz homo-
logar. Apenas quando não há acordo a ação é 
ajuizada. Isso no primeiro grau. No segundo 
grau as partes também são chamadas a tentar 
um acordo. Isso é bom. A ideia é acabar com os 
conflitos por meio de soluções pacíficas para 
desafogar o Judiciário. 
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plataforma digital pode 
reduzir de quatro anos 

para três horas o tempo de 
espera por sentença”

Desembargador Cesar Cury
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“Benfazeja é a abertura de mentes 
para que novos sistemas de solu-
ção de controvérsias sejam plan-

tados em nossos corações jurídicos” (....)
“Temos escrito com todas as letras no pre-

âmbulo da nossa Constituição que esse é um 
País que vive para a solução pacífica das con-
trovérsias. Não só no campo interno, mas no 
campo externo, está escrito no art. 4o exata-
mente isso, que é um País que busca a solução 
pacífica de conflitos no âmbito internacional. 
Temos os Juizados Especiais lá no art. 98 da 
Constituição, perfeitamente fixados. Há siste-
mas outros que dizem para nós que não basta 
apenas o Judiciário. No campo do esporte a 
Constituição diz que só se vai ao Judiciário 
depois que se tente pacificamente resolver 
a questão. Isso não é novo, a Constituição do 
Império, de 1824, já dizia no seu art. 160 que 
nenhuma demanda seria admitida sem que 
houvesse a prova da tentativa da conciliação 
prévia. Temos em nosso Código Comercial 
inúmeras passagens de solução de controvér-
sias por meio de árbitros. 

A mitologia grega já tinha sua deusa Har-
monia, filha de Ares, curiosamente o provo-
cador da discórdia, Marte para os romanos, 
e filha de Afrodite, a deusa do amor, a Vênus 
romana. Os romanos gostavam tanto dela que 
lhe homenagearam com o Palácio da Concór-
dia, onde se reunia o Senado, tal a importância 
que lhe reconheciam. Lembrando mais um 
pouco de História, lembro de Zulaiê Cobra 
Ribeiro, deputada federal por São Paulo, que 
trouxe há muito tempo para o Congresso a 
ideia de que precisávamos ter soluções alter-
nativas de conflitos. Lembro também que 
naquela ocasião, o Presidente da Escola Pau-
lista da Magistratura, Marcus Vinícius dos 
Santos Andrade (2006/2007), implantou cur-

sos de especialização exatamente sobre os 
métodos alternativos de solução de conflitos. 
Tive a satisfação de coordenar os trabalhos e 
assistir a primeira aula dessa solução pacífica 
de controvérsias, quando ouvi uma psicóloga 
e nunca mais esqueci a estória que ela contou. 
Era sobre duas filhas que estavam brigando 
dentro de casa por uma laranja quando a 
mãe chegou. Ela não conseguia acabar com 
a briga e ficou tão desesperada com os gritos 
que pegou a laranja e a partiu ao meio, dando 
um pedaço para cada. As duas meninas fica-
ram amuadas, tristes porque não resolveram 
o que precisavam. Foi aí que a mãe decidiu 
ouvir-lhes as queixas e entendeu que deu 
péssima solução para aquele conflito. Porque 
uma queria a laranja para comer, outra queria 
apenas a casca para fazer um trabalho esco-
lar. Nesse instante brotou no coração de todos 
aqueles que assistiam ao curso que a primeira 
coisa que o mediador e o conciliador precisam 
saber é a ouvir, entender aquilo que está sendo 
passado pelas partes. Esse é o grande princí-
pio que nos norteia a respeito dos métodos 
alternativos de solução de conflitos. 

menTe aberTa para a 
ConCiliação e a mediação 
Confira os melhores momentos da palestra do Ministro 
do StJ paulo Dias de moura ribeiro no viii Fonamec

em debATe

temos escrito com 
todas as letras no 
preâmbulo da nossa 
constituição que esse 
é um país que vive 
para a solução pacífica 
das controvérsias”
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O Ministro Cezar Peluso (Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, de 2010 a 2012) 
também já havia feito uma resolução do CNJ 
propondo os métodos alternativos, ainda 
não era lei. O Desembargador José Carlos 
Ferreira Alves (presente na plateia), meus 
cumprimentos, foi quem instalou o primeiro 
Núcleo de Conciliação no Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJSP). Aliás, foi muito bonita a 
instalação, o próprio Peluso nem acreditava 
na beleza do local escolhido. 

O art. 3o do novo Código Civil fala da ina-
fastabilidade da jurisdição, perfeito, se não 
é o arbítrio. O parágrafo primeiro fala que é 
permitida na forma da lei a arbitragem. Isso 
foi uma grande luta, o grande vitorioso foi o 
Ministro do STJ Luis Felipe Salomão. A arbi-
tragem realmente é uma solução adequada, 
mas não há semana de trabalho em que não 
venha um problema da arbitragem. Há um 
caso muito interessante, de um prédio no qual 
se fixava a possibilidade de preço mais elevado 
como prêmio em razão do sucesso do empre-
endimento, que era um hotel no Rio de Janeiro. 
Estabeleceram uma cláusula de arbitragem, 
que dizia que tudo poderia ser arbitrado, salvo 
o preço do contrato. Começou uma briga que 
foi logo para o Judiciário. A colega no Rio de 
Janeiro mostrou ‘tem cláusula compromis-
sória, não é aqui’. Houve recurso ao TJRJ, que 
falou ‘tem cláusula compromissória, não é 
aqui’. Mas havia um parecer do árbitro sobre 

outra briga entre as mesmas partes, que dizia 
que tudo pode ser arbitrado, menos o preço. 
Dava a entender. Isso chegou ao STJ. Quem é 
que tem que falar se é para entender ou não 
do preço? O próprio árbitro, mas teve que che-
gar até o STJ para que tivéssemos que dizer 
que ‘vai ser pelo árbitro a solução, inclusive da 
questão do preço’. 

Outro caso que chamou muita atenção a 
respeito da arbitragem, do Ministro Marco 
Aurélio Belizze, foi um contrato em negó-
cio de ações no qual, por meio de uma carta, 
um documento apartado, ficou estabelecido 
que poderia haver arbitragem. Não demorou 
nada e houve recurso à jurisdição estatal, 
que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, 
a briga daquele que entendia que a carta não 
servia para fixar a jurisdição pela arbitra-
gem. Há uma frase final no acórdão do Minis-
tro Belizze, muito bonita, que diz ‘A jurisdi-
ção estatal, caso haja resistência de qualquer 
das partes em implementar a arbitragem 
convencionada – o que, por ora, apenas se 
pode atribuir ao demandante – poderá, como 
visto, ser acionada para o exclusivo propósito 
de efetivar a instauração da arbitragem, a 
quem caberá solver a controvérsia reservada 
pelas partes, conforme dispõe o art. 7º da Lei 
no 9.307/1996’ (Agravo em Recurso Especial no 
1.134.166. SP 2017/0169108-2). Parece que jul-
gar vira educar. Teve que chegar ao STJ para 
dizermos ‘olha, meu senhor, está escrito, 
tanto faz no contrato ou que seja em uma 
carta em apartado’. Não se deveria ter que ir 
ao Superior Tribunal de Justiça para isso.

Nesse particular, deveríamos avançar 
mais, mais e mais. Os órgãos regulatórios 
deveriam ter mais agilidade para solucio-
nar determinadas demandas, como essa que 
trago aos senhores. Era um caso de remédio 
em um plano de saúde privado, grande parte 
das demandas que vinham de São Paulo 
eram remédios não homologados pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Eram tantas que resolvi fazer o repetitivo do 
caso, no qual dissemos que as operadoras de 
saúde não estão obrigadas a fornecer medi-

camento não registrado na Anvisa. Eviden-
temente, disso vão brotar filhotes, porque a 
Anvisa não tem prazo para fazer a homolo-
gação dos remédios, há colegas que enten-
dem que se outros países já homologaram o 
remédio é possível. É um processo de sofri-
mento e dor, porque quem tem um parente 
precisando de um remédio e acha que aquele 
remédio pode salvá-lo, vai querer efetiva-
mente consegui-lo.

São processos difíceis, precisamos resol-
ver, mas uma das coisas mais sensacionais 
que passou pela minha cabeça é a recupera-
ção judicial e a assembleia geral dos credo-
res para solucionar aquilo que é mais impor-
tante, a recuperação das empresas. Fomos 
muito recentemente a Nova Iorque (Leia a 
respeito na reportagem sobre o V Encontro de 
Magistrados Brasil-EUA, na edição de abril 
da Revista JC), onde visitamos um tribunal 
que só cuida de recuperação judicial. É tão 
interessante a ideia deles, que confesso que 
fiquei um pouco deslocado sem entender 
como eles faziam tantas recuperações. Lá 
o poder do juiz é imenso, se ele resolve hoje 
que será assim que vai prosseguir a recu-
peração judicial, se amanhã der algum cli-
que errado naquele plano de recuperação, 
imediatamente são convocados todos para 
nova sessão da assembleia de credores, até 
que resolva. Não há tempo sequer para um 
agravo de instrumento, no dia seguinte já há 
nova sessão da assembleia para a recupera-
ção daquela empresa. Parece que é assim que 
nós temos que andar. Não é para conrolar 
em falência sem mais nem menos, volta mais 
uma vez para a assembleia. Esse é o espírito 
que devemos ter.

A respeito de recuperação judicial, trouxe 
alguns acórdãos importantes. Um dos que 
me chamou a atenção e que vamos tratar 
mais dia, menos dia, pois é a novidade do 
momento, são os títulos eletrônicos, os tais 
recebíveis. Quando eu era menino, ouvia meu 
avô na praça cafeeira de Santos (SP) falar do 
tal borderô. Sempre achei aquela palavra 
maravilhosa, e não é que no STJ nós viemos a 
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julgar essa semana a questão do borderô! É a 
duplicata virtual emitida sob forma escritu-
ral, mediante lançamento no sistema eletrô-
nico de escrituração pela empresa credora. 
Assim vai se proceder, temos que começar a 
conviver com isso. Tratava-se (de julgar) de 
trava bancária ou não, mas se prendia exata-
mente ao tal antigo borderô que é esse docu-
mento escritural. 

Outro que me pareceu extremamente 
interessante, foi de uma recuperação muito 
grande, na qual a total maioria dos credores 
com garantia real abriu mão dessa garantia 
só para que a empresa pudesse continuar. 
Um deles, que não foi à assembleia, veio a 
juízo dizer que não concordava porque que-
ria permanecer com a garantia real. Não há 
dúvida, todos nós conhecemos o direito das 
coisas, a garantia real facilita o empréstimo. 
Mas será que não precisamos começar a pen-
sar um pouco diferente? Se a grande maio-
ria dos credores com direito à garantia real 
abriu mão justamente para tentar recuperar 
a empresa, porque é que um sozinho fará 
prevalecer o direito em detrimento de todos 
os demais? (...)

São mostras de que, efetivamente, esse 
novo viés que os senhores estão aqui fomen-
tando e plantando no coração jurídico de 
todos, o que eu aplaudo, é o novo caminho 
que nós precisamos para o Judiciário. Outra 
coisa muito simples que fazem os america-
nos, quando o processo sobe em grau de ape-
lação, um oficial olha a possibilidade de con-
ciliação do caso. O processo não vai ao juiz, 
passa por uma intensa aferição de concilia-
ção e na grande maioria das vezes a questão é 
resolvida. (...) Quem sabe fica plantado nesse 
dia esta ideia, para amenizar os conflitos por 
esse caminho?”

esse novo viés que os 
senhores estão plantando 

no coração jurídico de 
todos é o novo caminho que 

precisamos para o Judiciário”
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Dados do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) mostram 
que no Brasil o número de mulheres 

(51,6%) é superior ao de homens (48,4%). Ape-
sar de estarem em maior proporção, observa-
se que as mulheres no País vivem constantes 
situações de risco e que as políticas públicas 
que combatem as discriminações sofridas 
por elas são reduzidas ou ineficazes. Por tudo 
isso, a Associação Nacional das Defensoras e 
Defensores Públicos (Anadep) lançou a cam-
panha “Em Defesa Delas: defensoras e defen-
sores públicos pela garantia dos direitos das 
mulheres”. O objetivo é apresentar à popula-
ção o trabalho da Defensoria Pública em favor 
das mulheres que necessitam de acesso à Jus-
tiça para a garantia dos seus direitos.

Durante o lançamento, dia 3 de maio em 
São Paulo (SP), houve atendimento psicossocial 
e jurídico gratuito, exposição temática e rodas 
de conversas com a participação do Núcleo 
Especializado de Promoção e Defesa dos Direi-
tos da Mulher da Defensoria Pública do Estado 
de São Paulo (Nudem), movimentos sociais, 
artistas e usuárias dos serviços da Defensoria. 

Entre os eixos trabalhados na Campanha 
destacam-se: o enfrentamento à violência 
doméstica e familiar, o encarceramento das 
mulheres, a situação das mulheres negras no 
Brasil, os casos de violência obstétrica e as 
mulheres em situação de rua.

Hoje, o Brasil ocupa a quinta posição entre 
os países com a maior taxa de feminicídio do 
mundo. A cada duas horas uma mulher é assas-
sinada no País. A maioria delas é morta por 
seus companheiros ou por parentes próximos. 
Só em 2018 foram mais de 90 mil denúncias 
referentes a agressões físicas, psicológicas, 

sexuais, morais e de cárcere privado no Ligue 180 – canal 
gratuito para denúncias de violência contra a mulher.

De acordo com a Anadep, em todo o País defensoras 
e defensores públicos atuam na orientação jurídica, na 
promoção dos Direitos Humanos e no ingresso de ações 
judiciais, quando necessário, como: alimentos, divórcio; 
reconhecimento e dissolução de união estável; fixação 
de guarda dos filhos e filhas; requerimento de medida 
protetiva de urgência; encaminhamento para a rede de 
atendimento à mulher em situação de violência (assis-
tência social, saúde, habitação, segurança pública, tra-
balho, etc.), entre outras medidas necessárias.

“Nossa campanha tem por objetivo mostrar o traba-
lho da Defensoria Pública na efetivação dos direitos das 
mulheres. Nosso foco nesta iniciativa é também abordar 
o papel da Instituição na construção de políticas públicas 
que combatam discriminações sofridas pelas mulheres. 
Outro foco objetivo é a Educação em Direitos, ou seja, o 
necessário trabalho de conscientização da sociedade e 
também dos agressores por meio de palestras, cursos 
e rodas de conversa para quebrar o ciclo da violência e 
cooperar para reduzir a desigualdade de gênero”, explica 
o presidente da Anadep, Pedro Paulo Coelho.

A iniciativa conta com apoio da Associação Pau-
lista de Defensores Públicos (Apadep), da Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo (DPE-SP) e do Colégio 
Nacional de Defensores Gerais (Condege). A Campanha 
“Em Defesa Delas” terá a duração de um ano, com ati-
vidades concentradas no mês de maio em todo o Brasil. 
O “Maio Verde” terá atendimentos à população, sessões 
solenes em homenagem ao Dia da Defensoria Pública 
e do Defensor Público – celebrado tradicionalmente no 
dia 19 de maio – palestras, iluminação de monumen-
tos em verde (cor da Defensoria Pública), publicação de 
artigos na grande imprensa e participação em progra-
mas de televisão, rádios e jornais.

Saiba mais em:
www.anadep.org.br/emdefesadelas

“Em DEfEsa DElas” é o tEma 
da CampanHa naCional 
da defensoria públiCa
Campanha destaca o enfrentamento à 
violência doméstica, o encarceramento das 
mulheres e a situação das mulheres negras

eSPAço AnAdeP
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  mArCuS viniCiuS FurTAdo CoêlHo  

Advogado 

Membro do Conselho Editorial

Influenciado pelo fenômeno da constitucionalização do Direito, o 
novo Código de Processo Civil (CPC/Lei no 13.105/2015) moderni-
zou institutos processuais para ampliar o acesso à Justiça, privi-

legiar as decisões de mérito – com a efetiva solução do conflito – e 
garantir a celeridade processual sem descuidar de princípios como 
o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Nesse contexto de inovações encontra-se a criação de um sis-
tema de precedentes no ordenamento jurídico brasileiro. Inse-
rido em uma tendência global de aproximação entre os modelos 
da civil law e da common law, o novo Código ampliou significati-
vamente a observância dos juízes e tribunais brasileiros aos pre-
cedentes e enunciados de força vinculante. 

Estabelecendo expressamente o objetivo de que os tribunais 
mantenham sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, as 
alterações promovidas apontam, certamente, para a valorização 
do princípio da segurança jurídica, indispensável ao desenvolvi-
mento social, político e econômico da sociedade. 

A AMplIAção do sIsTeMA de preCedenTes 
InsTITuídA pelo novo CpC

Entre as modificações mais recentes e relevantes no Brasil 
rumo à implantação de um sistema de precedentes estão as ino-
vações trazidas pelo novo CPC. O novel diploma buscou resguar-
dar valores caros à sociedade e ao acesso à Justiça, quais sejam a 
eficiência, a isonomia e a segurança jurídica.

Chama-se atenção para a previsão instituída pelos 
artigos 926 e 927 do Código. O art. 926 estabelece que 
“os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e 
mantê-la estável, íntegra e coerente”. O preceito tam-
bém dispõe quanto à edição, pelos tribunais, de súmulas 
correspondentes a sua jurisprudência dominante. 

Ao comentar o dispositivo, Guilherme Amaral pon-
tua que trata-se de verdadeiro imperativo da segurança 
jurídica, que por sua vez pressupõe, para sua realização, 
dentre outros fatores, a continuidade da ordem jurídica, 
a clareza dos textos e o conhecimento das regras jurídi-
cas. Não apenas a lei, mas também a jurisprudência deve 
ser clara e previsível, sendo ameaçadoras da segurança 
jurídica as decisões exóticas ou surpreendentes1. 

É necessário que haja razoável previsibilidade 
quanto ao resultado da demanda judicial, sem causar 
estranheza no meio social em que a decisão é proferida, 
sob pena de se deslegitimar o próprio Poder Judiciário 
perante os jurisdicionados. 

Ademais disso, a questão ultrapassa a esfera do pro-
cesso e do Poder Judiciário, uma vez que tem sido cada 
vez mais compreendida como pressuposto de desenvol-
vimento social e econômico de um país. Assim, “soció-
logos como Raymond Aron, instituições internacionais, 
como o Banco Mundial, e economistas vinculados ao 
nosso BNDES, como era o professor Armando Castelar 
Pinheiro, convergem em suas opiniões quanto à necessi-
dade de considerar a estabilidade e a segurança jurídica 
como pressuposto do desenvolvimento”2.

A estabilidade e integridade da jurisprudência, 
além de proporcionar segurança ao cidadão que pro-
cura a resposta de um conflito social no Judiciário, 
proporciona, ainda, solidez quanto aos investimentos 
econômicos, empregabilidade, custos das operações 
financeiras, resultando, ainda, em maior desenvolvi-
mento econômico e social. 

Merece relevo, também, o art. 927 do CPC e seus pará-
grafos. O dispositivo estabeleceu que devem ser observa-
dos pelos juízes e tribunais: (i) as súmulas vinculantes, (ii) as 
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 
em sede de controle concentrado da constitucionalidade, 
(iii) os acórdãos proferidos em julgamento com repercus-
são geral ou em recurso extraordinário ou especial repeti-
tivo, (iv) os julgados dos tribunais proferidos em incidente 
de resolução de demanda repetitiva e (v) em incidente de 
assunção de competência, (vi) os enunciados da súmula 

simples da jurisprudência do STF e do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e (vii) as orientações firmadas pelo plenário 
ou pelos órgãos especiais das cortes de segundo grau.

Conforme se observa, o referido dispositivo ampliou, 
substancialmente, o rol de decisões que passam a ser dota-
das de caráter vinculante no ordenamento jurídico. Além 
das decisões do STF em sede de controle concentrado de 
constitucionalidade e das súmulas vinculantes, o novo CPC 
ampliou o efeito vinculativo para dois institutos criados 
pelo próprio diploma, quais sejam o incidente de deman-
das repetitivas e o incidente de assunção de competência. 

O primeiro corresponde a procedimento especial 
para julgamento de caso repetitivo que pode ser ins-
taurado em segundo grau de jurisdição. Já o segundo, 
consiste em julgamento de relevante questão de Direito, 
com grande repercussão social, que não se repita em 
diferentes processos, seja apreciado por órgão especí-
fico, indicado pelo regimento interno do tribunal. Em 
ambos os casos, as decisões proferidas em segundo grau 
produzirão efeitos vinculantes3.

Por fim, o Código Processual imprimiu efeitos vincula-
tivos aos enunciados da súmula simples da jurisprudência 
do STF e do STJ e às orientações firmadas pelo plenário ou 
pelos órgãos especiais das cortes de segundo grau.

Isso significa dizer que a inobservância de quaisquer 
dos enunciados ou precedentes listados no art. 927 do 
CPC dá ensejo ao ajuizamento de reclamação dirigida 
diretamente ao tribunal cujo entendimento foi violado. 
É o que se estabeleceu no art. 988, II a IV do CPC4, sem 
prejuízo do eventual recurso cabível contra a decisão. 

Além disso, garante também a força vinculante dos 
enunciados e precedentes, o art. 489, §1o, IV do CPC, 
segundo o qual não se considera fundamentada a deci-
são que “deixar de seguir enunciado de súmula, jurispru-
dência ou precedente invocado pela parte, sem demons-
trar a existência de distinção no caso em julgamento ou 
a superação do entendimento”. Assim, seja para aplicar, 
seja para afastar enunciado ou precedente judicial, o 
julgador deverá observar o dever de fundamentação, 
demonstrando os elementos do caso concreto que invo-
cam a aplicação da súmula ou precedente ou que se dis-
tinguem deles, repelindo sua aplicação. 

o sisTema de preCedenTes 
do novo Código de 
proCesso Civil Como 
veTor de proTeção da 
segurança JurídiCa

direiTo Civil
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o sIsTeMA de preCedenTes do novo CpC e 
os reFlexos nA gArAnTIA dA segurAnçA 
JurídICA 

A adoção, pelo novo CPC, de um sistema de prece-
dentes mais robusto imprime reflexos de substancial 
importância no que tange à garantia da segurança jurí-
dica e da estabilidade e integridade das decisões judi-
ciais. Nesse sentido, o novo diploma concedeu ampliado 
valor à estabilidade dos precedentes, prevendo que, em 
caso de alteração de tese jurídica adotada em enunciado 
de súmula ou em julgamento de casos repetitivos, pode-
rão ser realizadas audiências públicas e facultada a par-
ticipação de pessoas, órgãos ou entidades que possam 
contribuir para a rediscussão da tese. 

Ora, a frequente e irrefletida modificação da juris-
prudência dominante provoca impactos muitas vezes 
não previstos pelos tribunais. Assim, de extrema rele-
vância a possibilidade de participação de interessados, 
na forma de amicus curiae, para contribuir com o pro-
cesso de deliberação quanto à atualização e modificação 
do entendimento predominante dos tribunais. 

Ademais disso, o Código de Processo Civil estabele-
ceu a possibilidade de modulação dos efeitos na hipó-
tese de alteração da jurisprudência dominante, com 
vistas a resguardar o interesse social e a segurança 
jurídica. Essa previsão, aliás, foi estendida para decisões 
administrativas e controladoras, a partir da recente 
modificação da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro, promovida em 2018. O art. 23, acrescido à lei, 
estabeleceu que no caso de “interpretação ou orientação 
nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo 
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá 

ser previsto regime de transição quando indispensável 
para que o novo dever ou condicionamento de direito 
seja cumprido de modo proporcional, equânime e efi-
ciente e sem prejuízo aos interesses gerais”. 

Bem assim, o CPC/2015 frisou o dever de funda-
mentação “adequada e específica” nos casos de altera-
ção do entendimento predominante, “considerando os 
princípios da segurança jurídica, da proteção da con-
fiança e da isonomia5”. 

Por fim, estabeleceu a necessidade de que os tri-
bunais confiram publicidade aos seus precedentes 
“organizando-os por questão jurídica decidida e divul-
gando-os, preferencialmente, na rede mundial de com-
putadores” (art. 927, §4o).

Todas essas previsões instituídas pelo novo diploma 
vão ao encontro da proteção da segurança jurídica e dos 
valores que lhe são inerentes, tais como a previsibili-
dade das decisões, a estabilidade das situações jurídicas 
e a confiança legítima. Tal é a importância da segurança 
jurídica que Rafael Valim6 a classifica como um sobre-
direito, vez que se presta a coordenar outras normas 
jurídicas – formal e temporalmente – visando a previsi-
bilidade que se espera da atuação estatal.

A segurança jurídica é elemento essencial do Estado 
Democrático de Direito, já que, como leciona Canotilho, 
o princípio remete “à durabilidade e permanência da 
própria ordem jurídica, da paz jurídico-social e das situ-
ações jurídicas7”, pelo que é indispensável ao cumpri-
mento das finalidades do Estado, que deve não somente 
garantir direitos, mas garanti-los com estabilidade, 
durabilidade e segurança.

Os princípios da isonomia e da eficiência são, da 
mesma forma, privilegiados com as inovações promovi-
das pelo diploma. Com o Código atual, consolida-se uma 
nova fase no Direito brasileiro, até então construído sob a 
base da civil law. A força vertical atribuída aos preceden-
tes judiciais imprime a decisões de tribunais superiores a 
feição de stare decisis. Inserido no processo de “common-
lawlização”, a Lei no 13.105/2015 realça a importância da 
jurisprudência no ordenamento jurídico, determinando 
diretamente o modo de atuação dos juristas, que deverá 
atentar-se mais do que nunca ao entendimento fixado 
por tribunais superiores e pelo STF em sede de controle 
de constitucionalidade, súmula vinculante, incidente de 
resolução de demandas repetitivas e orientações predo-
minantes. Privilegiando a boa-fé, a segurança jurídica e a 
dialeticidade, rupturas bruscas de jurisprudência podem 

direiTo PenAl

ser atenuadas com a modulação de seus efeitos e tercei-
ros poderão atuar como amicus curiae.

Barroso e Patrícia8 identificam, ainda, que o respeito 
aos precedentes possibilita que os recursos de que dispõe 
o Judiciário sejam otimizados e utilizados de forma racio-
nal. Se os juízes estão obrigados a observar os entendi-
mentos já proferidos pelos tribunais, eles não consumirão 
seu tempo ou os recursos materiais de que dispõem para 
redecidir questões já apreciadas. Consequentemente, 
utilizarão tais recursos na solução de questões inéditas, 
que ainda não receberam resposta do Judiciário e que 
precisam ser enfrentadas. A observância dos precedentes 
vinculantes pelos juízes, mesmo que não concordem com 
eles, reduz, ainda, o trabalho dos tribunais, que não pre-
cisam reexaminar e reformar as decisões divergentes dos 
entendimentos que já pacificaram.

O aumento da tutela da segurança jurídica impacta 
positivamente não apenas sobre as expectativas do 
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jurisdicionado, uma vez que este passa a possuir maior 
previsibilidade quanto às decisões a serem proferidas, 
mas também sobre a estrutura mesma do Poder Judi-
ciário e no cotidiano da jurisdição. A integridade, coe-
rência e estabilidade das decisões judiciais possibilitam 
uma entrega mais célere da jurisdição, bem como maior 
probabilidade de tratamento igual a casos semelhantes, 
permitindo a uniformização do entendimento e amplia-
ção do sentimento de justiça para julgados e julgadores.

Assim, o novo sistema de precedentes instituído 
pelo novo Código de Processo Civil está em consonância 
com a moderna tendência de aproximação dos modelos 
da civil law e da common law, bem como acerta em res-
guardar substancialmente os valores da isonomia, efi-
ciência e, sobremaneira da segurança jurídica, visando 
ao cumprimento da função máxima do Judiciário de 
alcançar a pacificação social segundo os valores consti-
tucionais vigentes.

inserido na tendência 
global de aproximação 

entre civil law e common 
law, o cpc15 ampliou a 

observância dos juízes e 
tribunais brasileiros aos 

precedentes e enunciados 
de força vinculante” 
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Advogada 
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  bruno di mArino  

Advogado

Propiciar um ambiente para a busca da felicidade, 
na síntese das sínteses contida na Declaração de 
Independência dos Estados Unidos da América, 

de 1776, é a finalidade da República. Mas o Estado não 
diz, nem deve dizer – não em um governo de soberania 
popular, apostado na liberdade individual – como cada 
um deve fiar o fio da vida para alcançá-la. Ninguém, 
senão o próprio homem – adaptando aqui verso de 
Whitman – pode atravessar essa estrada por ele. 

A Constituição Federal da República do Brasil, de 
05/10/1988, não alude em seu preâmbulo a busca da 
felicidade, como, de resto, nem a estadunidense, pro-
mulgada em 1787. Mas consagra, em caráter de funda-
mentalidade no art. 5o, XIII, a liberdade de profissão, 
isto é, a opção de escolha, de cada um, do meio como 
a vida será vivida. Isso não significa, no entanto – con-
forme o referido dispositivo ressalva – que a lei não 
possa, e até mesmo não deva, estabelecer requisitos e 
fixar padrões mínimos de qualificação para o exercício 
de atividades profissionais, em prol da sociedade. No 
caso da advocacia, essa regulação cabe à Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), por seu Conselho Federal, 
de acordo com os artigos 8o e 44, II, da Lei no 8.906/1994. 
Dentre os requisitos exigidos para a seleção de advo-
gados, inclui-se a aprovação do bacharel-candidato no 
Exame de Ordem (art. 8, IV, e parágrafo 1o).

Recentemente, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República externou sua inten-
ção, fruto de convicção pessoal (já antiga, 
aliás), de abolir o Exame de Ordem, por consi-
derá-lo, basicamente, injusto e desnecessário. 
Este artigo serve, então, para que Sua. Exce-
lência, e, de resto, toda a comunidade, antes de 
qualquer resolução, reflita a respeito. 

É fundamental assinalar que não foi a 
OAB que instituiu o Exame de Ordem. Foi 
a lei que (re)criou a OAB (Lei no 8.906/1994) 
que o instituiu; a OAB apenas o regulamen-
tou, conforme o Provimento no144, editado 
por seu Conselho Federal. O Exame de 
Ordem, portanto, é (de origem) legal. Para 
que se cogitasse, então, da sua supressão, 
nova lei revogando-o deveria ser editada 
pelo Congresso Nacional. Assim, o chefe 
do Poder Executivo federal, sozinho, nada 
poderia aqui, ou poderia pouco, ou poderia 
apenas e tão somente nos limites em que 
participa da regular tramitação de qualquer 
proposta de lei federal.

O Exame de Ordem cumpre, ao menos – 
para não nos estendermos demais aqui – duas 
relevantes funções: a) iniciática; e b) de con-
trole de qualidade. A iniciática radica na natu-
reza das coisas; decorre do mundo da vida. 
“Tudo é símbolo e analogia (o vento que passa, 
a noite que esfria...”), diz o verso de Pessoa. O 
Exame de Ordem materializa, justamente, no 
âmbito da advocacia, essa simbologia do devir, 
marcado pela constante sucessão de status: 
dali em diante, não mais bacharel, mas advo-
gado, que, assim, no tirocínio e na responsável 
e destemida militância prática, isto é, no valo-
roso exercício da advocacia em defesa, antes 
de tudo, do cumprimento da Constituição 
Federal e das leis, será, na célebre exortação 
de Couture, cada dia mais advogado. 

As universidades de Direito não for-
mam advogados, apenas bacharéis. Aliás, 
não formam nem advogados, nem juízes, 
nem procuradores nem defensores públi-
cos. Juízes, procuradores e defensores 
submetem-se a concursos públicos. Mas o 
concurso público não é apenas modalidade 
necessária de contratação/ seleção de par-
ticulares pelo Poder Público para o exer-
cício de função pública: é, na origem, um 
rito de passagem. Ali, preparando-se para o 
certame – condicionando, focando e mobi-
lizando suas energias físicas e psicológicas 
para essa finalidade, com a adoção de todos 
os atos necessários para o êxito da missão 
– o candidato se prepara para seu novo sta-
tus, que o acompanhará no exercício do seu 
relevante ofício. O mesmo se dá no Exame 
de Ordem da OAB: não é só a prova em si; 
não é o evento isolado; não é nada disso; se 
fosse, seria pouco. É, antes, e previamente, 
aquela preparação mental e finalística; é o 
contato com a deontologia profissional, com 
as práticas, os valores e com a maneira de 
pensar própria de um advogado, vocacio-
nada, como deve ser, à defesa intransigente 
das liberdades, sobretudo, do Estado Demo-
crático de Direito e dos direitos e garantias 

a polêmiCa do 
exame da oab
Carta aberta ao presidente da 
república

Ainda que o ensino 
nas escolas de direito 
fosse bom, mesmo 
assim o exame de 
Ordem se justificaria 
por sua necessária 
função batismal”

Ana Tereza Basilio
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fundamentais, notadamente dos Direitos 
Humanos. O Exame da Ordem, então, com 
tudo o que o pressupõe, é uma maneira do 
bacharel, aspirante a advogado, entrar em 
contato com esse universo. A prova sim-
boliza esse trabalho de transição; objetiva 
essa passagem. Talvez, quiçá, em outro con-
texto sócio-econômico, conviesse, não sua 
supressão, mas sua intensificação – não, 
portanto, o rebaixamento, mas a elevação 
do sarrafo de qualidade – com a adoção de 
práticas adicionais, de modo ainda mais 
acurado. Mas talvez aí já se começasse a 
pender para algum excesso, com mais dis-
pêndio de tempo, recursos e expectativas 
humanas. De modo que, ainda que o ensino, 
de modo geral, e o ensino nas universidades, 
notadamente as de Direito, de modo espe-
cífico, fossem bons, mesmo assim o Exame 
de Ordem se justificaria por sua necessária 
função batismal.

Mas o fato é que o ensino universitário, 
de modo geral – e sempre há honrosas e tra-
dicionais exceções que confirmam a regra – 
não é bom. Antes, é muito deficitário. Com 
isso, a função de controle (mínimo de qua-
lidade) exercida pela OAB, à luz da conjun-
tura atual (de décadas de retilíneo depau-
peramento linguístico-cultural), explica-se 
por si mesma, como uma verdade de Conse-
lheiro Acácio. Como, de fato, abrir mão dela, 
considerando todo o quadro da (des)arte em 
volta? Quanta responsabilidade, seriíssima, 
não está implicada no exercício da advoca-
cia, que, ainda que privada, consubstancia, 
também ela, um serviço público? Aliás, por 
que, sendo ela também um serviço público, 
marcado pela nota da essencialidade (con-
forme art. 133 da Constituição Federal), 
assim como a própria OAB é um serviço 
público (art. 44, caput, da Lei no 8.906/1994), 
deveria se dar, com a advocacia, de modo 
diferente do que se dá com as demais car-
reiras públicas do Direito? Tirando os 
ministros do Supremo Tribunal Federal, 

para cujo cargo exige-se invulgar conhe-
cimento jurídico, e as vagas dos tribunais 
da federação reservadas aos advogados 
pelo quinto constitucional, para cujo pre-
enchimento, de igual modo, se pressupõe 
exitosa e bem encaminhada prática advo-
catícia, quem concebe hoje preenchimento 
de qualquer outra carreira jurídica sem um 
mínimo controle de qualidade por meio de 
concurso de provas ou de provas e títu-
los? Seria uma temeridade, portanto, pelo 
pouco que até aqui já se expendeu, abolir o 
Exame de Ordem. É nesse contexto, Exce-
lentíssimo Senhor Presidente, que se deve 
compreender o zelo republicano, a atuação 
política desinteressada e, mais do que tudo, 
a contribuição de caráter técnico da OAB 
quando ela opina, ou mesmo se manifesta, 
perante o Ministério da Educação acerca da 
autorização de novas faculdades de Direito 
no país, em números, hoje, espantosos, e 
cada vez mais alarmantes, com quantidade 
avassaladora e injustificável de instituições, 
como em nenhum outro país. O resultado 
disso tem sido, de um lado, a vulgarização 
do ensino jurídico, com a formação mas-
siva de bacharéis cada vez menos prepara-
dos para atender à sociedade, e, do outro, 
o descrédito, gerado na própria sociedade, 
acerca das carreiras jurídicas, notadamente 
a da advocacia. 

A OAB, com certeza, não irá salvar a 
Educação no Brasil, até porque esse não é 
seu mister. Por isso, Senhor Presidente – e 
quem escreve esse singelo artigo são dois 
advogados, que nada mais são do que dois 
advogados – aproveitando que seu mandato 
apenas se inicia, fica aqui um apelo cívico: 
comecemos, enfim, a fazer a coisa certa; 
comecemos, afinal, do começo; comecemos, 
portanto, da Educação (e a implantar o gosto 
pela instrução), séria, intensa, massiva, 
comprometida e de qualidade, em todos os 
níveis, para todas as pessoas e para todas 
as idades. Mas comecemos, mais urgente-

mente, pelas crianças, pela nova geração 
que começa; que ela seja, de fato, a geração 
do futuro, para que ela mesma possa engen-
drar, para si, futuro mais alvissareiro, altivo, 
próspero e independente (do Estado). Nada 
é por acaso; nada vem por acaso; e nada 
aconteceu por acaso. O ensino universitá-
rio é ruim porque os ensinos fundamental e 
médio são ruins – para não descermos mais 
fundo, até a educação infantil. E os ensinos 
médio e fundamental são ruins, porque a 
Educação não é prioridade. O magistério 
não é prioridade. A língua portuguesa, aliás 
(tão bela e tão desmerecida!), não é priori-
dade. A situação só piora. O que vale, hoje, 
como dizem – e quem o diz são vozes ofi-
ciais – é comunicar e fazer-se entender, 
o resto é parnasianismo ou imperialismo. 
Com isso, e como sempre tem sido, em vez 
de projetarmos para cima as possibilida-
des, e elevarmos o discurso e o padrão das 
relações, forjamos ideologias e gambiarras 
tropicalistas para nos absolvermos de cen-
tenários erros históricos e culturais que 
nos condenaram à miséria – e nela somos 
mantidos. Assim seguimos, indulgentes e 
transigentes com tantos déficits. A pobreza 
da cultura começa com o rebaixamento de 
sua língua. Não se trata, aqui, Excelentís-
simo Senhor Presidente, de nacionalismos 
obsoletos. A língua é muito maior do que 
a nação: ela é transnacional (o português 
está entre as oito línguas mais faladas no 
mundo, à frente do alemão, francês, italiano, 
russo e tantas outras, graças à coragem de 
Vasco da Gama e ao gênio de Camões). Nem 
se trata de virtuosismo estético: a língua é 
nosso instrumento de inserção e integração 
no mundo e, como tal, o maior patrimônio 
e a maior riqueza de que o indivíduo, isola-
damente considerado, e o país, tomando-o 
coletivamente como soma de todos os indi-
víduos, pode dispor. A língua, que é experi-
ência vital e criadora, pode levar qualquer 
um a qualquer lugar; ela é, pois, o princípio 

da liberdade. Ademais, em um mundo de 
dispersões, tal como o de hoje, sem narrati-
vas globais, próprio de uma sociedade hete-
rogênea, multitudinária e fraturada – haver 
diferença é bom, pois as tensões fazem parte 
do jogo democrático – o que, afinal, senão a 
língua, espiritual e materialmente nos une? 
Aqui, Excelentíssimo Senhor Presidente, 
encerramos este artigo. Que a nossa feli-
cidade, ou, aos menos, pequena parte dela, 
individual e coletiva, seja a busca do tempo 
perdido na área da Educação. 

oPinião

Bruno di Marino
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  renATo JoSé Cury  

Presidente da AASP

O exercício da profissão de advogado no Brasil depende da 
obtenção de diploma de bacharel em Direito e da inscrição nos 
quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que exige a 
aprovação no Exame de Ordem. Criado pelo Estatuto da OAB de 
1963, o Exame continua previsto no atual Estatuto introduzido 
pela Lei nº 8.906/1994 como requisito para inscrição nos qua-
dros da OAB e exercício da advocacia.

Esse exame como pré-requisito para o exercício da advocacia é 
obrigatório em vários outros países, tais como Austrália, Canadá, 
China, Inglaterra, França, Alemanha, Irlanda, Hungria, Japão e 
Estados Unidos. Em todos esses países a ordem dos advogados 
local detém, tal como se dá no Brasil, a competência de conferir 
habilitação profissional e fiscalizar o exercício da advocacia.

No Brasil, segundo a seccional paulista da OAB, o Estado de 
São Paulo foi o primeiro a aplicar a prova, em 1971. O exame era 
estruturado em três partes: a elaboração de uma peça proces-
sual, versando sobre uma área do Direito à escolha do candidato, 
uma sustentação oral e uma arguição, também oral, diante de 
banca composta por três  advogados, sobre tema previamente 
sorteado. Posteriormente, outros estados passaram a aplicar 
suas avaliações. Desde 2010 o exame é unificado em todo país e, 
atualmente, realiza-se três vezes a cada ano.

O Exame de Ordem afere as aptidões do bacharel para 
desempenhar a profissão de advogado. A prova é elaborada pelo 
Conselho Federal em conjunto com a Fundação Getulio Vargas. 
Além das matérias do currículo e disciplinas fundamentais do 
curso de Direito, o candidato também precisa demonstrar seus 
conhecimentos sobre as regras do Estatuto e do Código de Ética 
e Disciplina da OAB.

Isso não significa que o bacharel em Direito eventualmente 
não aprovado fique impedido de abraçar outra profissão jurídica. 

Ao contrário, pode se dedicar a outras ativida-
des relativas ao Judiciário, como a magistra-
tura, a promotoria de justiça e a delegatura de 
polícia, para as quais ocorrem concursos de 
ingresso específicos. Isso sem falar em inú-
meras outras carreiras as quais exigem do 
candidato a apresentação de diploma univer-
sitário. O Exame de Ordem, como dito acima, 
somente é exigido àqueles que pretendem 
exercer a profissão de advogado.

A aprovação no Exame de Ordem depende 
do atingimento de nota mínima, inexistindo 
limite para as aprovações. Isso quer dizer que 
todos os bacharéis em Direito poderiam obter 
a nota mínima e, com isso, cumprir o requisito 
para inscrição nos quadros de advogados.

Entretanto, a intensa oferta de cur-
sos jurídicos no Brasil é uma realidade não 
necessariamente benfazeja, dado que a qua-
lidade do ensino oferecido é discutível, como 
se constata da baixa média de aprovação no 
exame: há anos, o índice está em torno de 
16%. Essa realidade, aparentemente, tende a 
se agravar, em vista do exponencial cresci-
mento da oferta de cursos jurídicos.

Há cerca de 1.800 faculdades de Direito, 
quantidade maior do que as existentes em 
todos os demais países do mundo somadas. 
Somente neste ano de 2019 foram criadas mais 
de 4.500 vagas para cursos de Direito, no Bra-
sil inteiro, conforme portarias recentemente 
publicadas pelo Ministério da Educação.

O obstáculo que se coloca a esses egres-
sos é a evidente baixa qualidade do ensino. É 
a deficiência em sua formação o fator impe-
ditivo do sucesso no Exame de Ordem. Os 
cidadãos e as entidades da sociedade civil 
organizada haveriam de propugnar por 
melhor fiscalização da qualidade dos cursos 
universitários, de maneira que todos os for-
mandos, não somente os de carreira jurídica, 
recebessem base de ensino sólida e compatí-
vel com os valores de anuidade cobrados pela 
maioria dessas instituições.

Ainda que seja clara a deficiência na for-
mação universitária a causa do insucesso no 
Exame de Ordem, alguns pleiteiam por sua 
extinção, para que todos os egressos dos cur-
sos jurídicos fossem admitidos como aptos 
para o exercício da profissão de advogado. 
A admissão indiscriminada de bacharéis no 
exercício da advocacia representa um risco 
aos cidadãos que vierem a se valer dos prés-
timos de um profissional despreparado.

Com a finalidade de buscar suprir as defi-
ciências do ensino jurídico e contribuir para 
a formação acadêmica dos estudantes de 
Direito, a AASP  (saiba mais em www.aasp.
org.br) alterou seu Estatuto para que estagi-
ários inscritos na OAB ingressem nos qua-
dros da Associação e usufruam, por um valor 
menor do que aquele pago pelos associados 
efetivos, dos inúmeros serviços oferecidos e 
especialmente dos cursos e eventos voltados 
para o aprimoramento da cultura jurídica 
e atualização profissional.

Além disso, a AASP tem celebrado parce-
rias com faculdades de Direito, sempre com 
o objetivo de apresentar aos estudantes os 
imperativos e desafios da profissão, incen-
tivando-os ao estudo dos assuntos jurídicos 
e, sobretudo, ao estabelecimento e estreita-
mento das relações com a advocacia.

A imprescindibilidade do Exame de 
Ordem é, portanto, indiscutível, sendo ele-
mento indispensável para demonstração 
pelo bacharel em Direito da sua aptidão para 
o exercício da advocacia.

exame de ordem, 
neCessário e 
impresCindível

eSPAço AASP

A admissão indiscriminada 
de bacharéis no exercício da 
advocacia representa risco 
aos cidadãos que vierem a se 
valer dos préstimos de um 
profissional despreparado”
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  dA redAção  

Quinze conselheiros formam o Plenário do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), dentre representantes do Poder Judi-
ciário, do Congresso Nacional, do Ministério Público e da 

advocacia. Esses últimos são indicados pela Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), cujas duas cadeiras no CNJ são ocupadas desde 
2017 pelos conselheiros Valdetário Monteiro e André Godinho. 

Em setembro o Conselho Federal da OAB vai decidir em 
eleição os prepostos para o próximo biênio. Nas entrevistas a 
seguir, os atuais representantes da Ordem explicam detalhes 
de sua atuação.

Justiça & Cidadania – por que a representação no CnJ é 

importante para os advogados? 

valdetário monteiro – A OAB foi uma das entida-
des que mais lutou pela criação do CNJ, para unifi-
car o planejamento nacional do Poder Judiciário. Sob 
a competência do CNJ estão cerca de 90 tribunais e 
conselhos. Embora a Justiça no Brasil seja una, cada 
tribunal tinha seu próprio planejamento e organiza-
ção, por isso os erros e acertos não eram coletivizados 
em sua plenitude. Com a instalação constitucional do 
CNJ, passou a estar sob sua competência o planeja-
mento administrativo e financeiro dos tribunais, além 
do julgamento das questões disciplinares e deontológi-
cas, em confronto com a Lei Orgânica da Magistratura 
e com o Código de Ética. A composição é eclética, vai 
do promotor ao procurador da República, do advogado 
ao ministro do TST, do juiz de primeira instância ao 
ministro do Supremo. São várias visões do Judiciário 
reunidas no CNJ. Como representante da parcela da 
comunidade jurídica que tem a maior capilaridade, 
que é a advocacia, com um milhão de inscritos, a OAB 
tem papel importante no Conselho, pois agrega a visão 
do advogado militante ao planejamento do Judiciário, 
pensando sempre no bom atendimento ao cidadão que 
aguarda uma sentença. 

Caso viesse a ser reeditado em 2019, seria necessário 

incluir algum novo capítulo ao livro “CNJ na 

Perspectiva da advocacia”, de sua autoria? o que ficou 

de fora desde 2017, quando a obra foi lançada? 

vm – Um capítulo importante seria sobre o seminário 
de aproximação institucional realizado entre OAB e CNJ 

no ano passado. Na Constituição de 1988 se garantiu o 
livre acesso ao Judiciário. Depois conseguimos inserir, 
em 2004, a obrigatoriedade da duração razoável do 
processo. Em 2018, conseguimos com esse Seminário 
inserir na grade curricular dos cursos de Direito a disci-
plina obrigatória da mediação, arbitragem e conciliação. 
Os relatórios Justiça em Números editados pelo CNJ 
mostram, pela quantidade de processos e falta de cele-
ridade, que não dá para seguir em frente apenas com a 
judicialização. É importantíssimo mudar a cultura para 
resolver os litígios também pela mediação, pela conci-
liação e pela arbitragem. Isso foi feito. O Ministério da 
Educação aprovou o provimento no final de dezembro 
passado e deu prazo de dois anos para as faculdades se 
adequarem. Foi uma iniciativa da OAB, com apoio insti-
tucional do CNJ. Daqui a alguns poucos anos teremos 
uma nova geração de bacharéis que, desde a facul-
dade, vai conhecer a importância e a necessidade de se 
advogar mediando, conciliando e até arbitrando. 

de forma paradoxal, enquanto os tribunais estão 

abarrotados de processos, alguns segmentos da 

sociedade clamam por mais acesso...

vm – Temos uma iniciativa magnífica feita pelo TST, 
que deve editar o provimento por esses dias, de levar a 
conciliação de forma mais contundente para grandes 
demandas em todo o Brasil. Essa mudança de cultura 
está começando. Não vai diminuir em hipótese alguma 
o acesso à Justiça, as coisas andam em paralelo. Na 
verdade, vai permitir que as demandas que efetiva-
mente não possam ser resolvidas por meios alterna-
tivos vão para o Judiciário.   A importância da repre-

o CnJ na perspeCTiva 
dos advogados
valdetário monteiro e andré godinho, representantes 
da oaB no Conselho, levam visão da advocacia ao 
planejamento do poder Judiciário

daqui a alguns poucos anos teremos uma 
nova geração de bacharéis que, desde a 
faculdade, vai conhecer a importância e 
a necessidade de se advogar mediando, 
conciliando e arbitrando”

Valdetário Monteiro

“A oAB AgregA Ao CnJ A vIsão do 
AdvogAdo MIlITAnTe”
O cearense Valdetário Andrade Monteiro é 
graduado em Direito pela Universidade de 
Fortaleza, tem especialização em Direito 
Empresarial pela PUC-SP e mestrado na Uni-
versidade do Porto. Foi Presidente da OAB-CE 
por dois mandatos
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sentação da OAB no CNJ é exatamente para que nesse 
planejamento nacional do Poder Judiciário tenha a 
visão da advocacia. Não podemos pensar o Poder Judi-
ciário sem ouvir os advogados e advogadas, que estão 
no balcão no dia a dia. 

Quais temas relevantes para a advocacia estão na 

pauta do CnJ?

vm – A pauta é dinâmica, as demandas vão apare-
cendo. Há vários projetos caminhando com a parti-
cipação dos representantes da Ordem, exatamente 
para não deixar os advogados fora desse planeja-
mento. Caso contrário, qualquer política criada 
poderá encontrar dificuldades para ser implantada 
na prática, porque não foi ouvida a base.

Qual é sua visão, enquanto representante classista, 

em relação ao uso das tecnologias inteligentes no 

sistema de Justiça?   

vm – Esse é o grande salto do novo milênio, não só na 
Justiça, mas em todas as etapas da vida humana. No 
Judiciário o impacto é maior, porque não havia como 
um sistema com 100 milhões de processos funcionar 
ainda à base de papel. A primeira etapa foi transformar 
o meio físico, do papel para o digital. Agora estamos 
na segunda etapa, na qual a inteligência artificial (IA) 
agiliza a tramitação latente do processo. Os processos 
distribuídos vão direto para os gabinetes. Quando há 
a necessidade de citações, elas são feitas automatica-
mente. Ganhamos um tempo muito grande que era 
gasto com a tramitação estática e caminhamos para 
o terceiro passo. Esses sistemas de IA nas demandas 
repetitivas vão selecionar para o magistrado os temas 
que são rotineiros. O novo profissional da advocacia vai 
precisar de um olhar muito atento para reparar quais 
processos serão naturalmente separados pela IA para a 
formação dos precedentes. O advogado que não enten-
der que a formação dos precedentes é um dos passos 
mais importantes nas demandas do dia a dia vai ficar 
para trás. Cada vez mais a IA vai agir na triagem dos 
processos, encontrando pontos comuns na defesa, 
acusação, contestação ou reclamação e separando-os 
em lotes. Vai ficar muito mais difícil para o advogado 
acompanhar essa demanda para levá-la à sustentação 
oral ou aos recursos especial e extraordinário. 

o computador vai tirar o emprego do advogado?

vm – Se o advogado não ficar atento, se continuar 
advogando como fazia nas décadas de 1980 e 1990, 
com certeza vai perder o emprego. Isso é fato. Fico até 
feliz que possamos levantar esse debate, para permi-
tir que outros profissionais mais experientes possam 
mostrar opções. Quando aposentamos a máquina de 
escrever e fomos para o computador, muitos continu-
aram usando a ferramenta como se fosse apenas uma 
nova máquina de escrever. Resistiram alguns anos, mas 
tiveram que mudar. Agora, nos encaminhamos para um 
novo momento, em que vamos trazer para a advocacia 
a interpretação dos fatos e a entrega do direito para o 
cidadão que precisa. O advogado terá que avaliar se é 
caso de mediação, conciliação ou arbitragem antes de 
levar ao Judiciário. Quando chegar lá, ter a certeza de 
que os temas já vão estar separados pela IA para ter 
muita segurança no que pedir. (...) As questões menores, 
repetitivas, que fazem o maior volume, serão deslocadas 
para centros de conciliação. Essa análise obrigatoria-
mente terá que ser feita pelo profissional da advoca-
cia. Vai diminuir o mercado? Talvez, como diminuiu o 
mercado dos datilógrafos, mas também se descortina 
um mercado gigantesco para aquele que, conhecedor 
do Direito, com expertise em lidar com o sentimento 
humano e a solução dos conflitos, possa se destacar cada 
vez mais, ser mais bem remunerado e manter seu traba-
lho. É uma mudança no mercado, não o seu fim. 

Qual é a contribuição que o senhor acredita ter dado 

ao CnJ? 

vm – Procurei deixar no CNJ as impressões da advo-
cacia no planejamento do Poder Judiciário. Também 
procurei deixar um legado acadêmico, com os livros 
que publiquei. (...) Foi uma luta muito grande da OAB 
e de vários segmentos do Judiciário para criar o CNJ 
e construir um Judiciário melhor, não apenas para o 
advogado, o juiz ou o promotor, mas melhor para o 
cidadão. Tudo o que for feito tem que ser pensando na 
entrega da prestação jurisdicional final para o cidadão. 

o senhor será candidato à reeleição?

vm – Não. Volto para a advocacia, até porque sou advo-
gado militante. O CNJ é uma etapa desse crescimento 
profissional que tem data para começar e para terminar.    

“É IMpresCIndível uM CnJ plurAl e 
ForTAleCIdo”
O advogado baiano André Godinho é for-
mado pela Universidade Católica de Salvador 
e tem mestrado pela Universidade de Lisboa. 
Além de atuar no Conselho Federal da OAB, 
ocupou cargos da administração pública no 
Município de Salvador

Quais são os temas de maior interesse da advocacia 

atualmente em discussão no Conselho?

Ag – A advocacia está atenta às demandas diretamente 
relacionadas a eventuais afrontas, por parte de magis-
trados e tribunais, às prerrogativas estabelecidas pela 
Lei no 8.906/1994, tais como a limitação ao direito de 
sustentação oral ou indevidas restrições no acesso 
e atendimento nos fóruns, bem como a um sistema 
processual eletrônico único e inclusivo. Todavia, é 
oportuno destacar que, além dessas questões especí-
ficas, o papel dos membros externos ao Poder Judiciá-
rio no CNJ vai muito além do cuidado com uma classe 
específica, devendo estar voltado ao interesse da socie-
dade civil como um todo, pois o foco principal deve ser 
o respeito a todos aqueles que procuram o Sistema 
de Justiça. Assim, a advocacia está atenta também ao 
papel disciplinar desempenhado pelo CNJ em relação 
aos desvios de condutas de magistrados e ao desafio 
enfrentado pelo órgão como formulador de políticas 
públicas judiciárias, em especial, nas questões que 
afetam diretamente aos cidadãos.

Justiça & Cidadania – por que a representação no CnJ 

é importante para os advogados? 

André godinho – Cumpre resgatar o papel histórico 
da OAB na criação do CNJ, idealizado como órgão de 
controle externo do Judiciário. No texto original da 
Constituição de 1988 não havia previsão de órgão de 
fiscalização e administração do Sistema de Justiça. 
Embora o tema tenha reaparecido diversas vezes nos 
debates legislativos, a atuação da OAB foi importan-
tíssima para sua efetiva incorporação normativa, por 
meio da Emenda Constitucional no 45/2004. Hoje, no 
momento em que a sociedade civil brasileira dá reite-
radas demonstrações de seu firme desejo por trans-
parência e acesso à informação dos órgãos públicos, 
aliado ao importante papel desempenhado pelo Poder 
Judiciário para a garantia das liberdades e da estabili-
dade do Estado Democrático de Direito, é imprescin-
dível um Conselho Nacional de Justiça plural e forta-
lecido com a contribuição de agentes das diversas 
carreiras jurídicas. Nossa atuação institucional visa 
aproximar o planejamento estrutural do Judiciário 
aos anseios de todos aqueles que buscam a garantia da 
efetiva, transparente e célere prestação jurisdicional.
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Poderia exemplificar?

Ag – Vale registrar a atuação do CNJ no que diz respeito 
à inclusão e à efetividade material do princípio da 
igualdade. Apenas como exemplo, podemos registrar 
dois procedimentos de nossa relatoria, relacionados a 
concursos públicos, nos quais foi assegurada a efetiva 
participação de negros e mulheres nos certames. No 
primeiro caso, o Plenário do CNJ, acompanhando por 
unanimidade nosso voto, considerou não haver ilegali-
dade em edital do Tribunal de Justiça do Tocantins que, 
valendo-se de sua autonomia e com amparo na jurispru-
dência pátria, inclusive do STF, estabeleceu a reserva de 
20% das vagas aos candidatos que se autodeclararam 
negros ou pardos. (...) Em outra oportunidade, também 
por unanimidade, o Plenário do CNJ acolheu nosso voto 
para vetar a realização de exames ginecológicos invasi-
vos nas perícias de concurso para magistratura. 

Como representante da advocacia, qual é sua 

visão  sobre o uso da Ia no sistema de Justiça?

Ag – As novas ferramentas tecnológicas são uma 
realidade sem volta no mundo jurídico, tanto no que 
diz respeito ao processo judicial eletrônico, quanto 
na nova realidade vivenciada na gestão dos negócios 
dos escritórios de advocacia. O processo eletrônico 

foi uma revolução no mundo jurídico, possibilitando o 
acesso aos processos de modo instantâneo e ininter-
rupto, viabilizando, inclusive, novas formas de traba-
lho, com o acesso remoto e em diferentes localidades. 
Nesse sentido, a OAB sempre foi parceira da informa-
tização do Judiciário. Todavia, há que se atentar para 
que eventuais avanços tecnológicos não produzam 
indevidas limitações nas garantias de acesso à Justiça 
por determinados grupos de pessoas, inviabilizando o 
pleno exercício e a defesa dos direitos.

O CNJ, por meio da Portaria 25, incentiva e desen-
volve o uso da inteligência artificial, tornando-a cada 
vez mais concreta no que diz respeito aos meios de 
prestação jurisdicional. Já são diversos os exemplos 
que vêm sendo desenvolvidos pelas cortes de justiça, 
com automação de tarefas cartorárias e de auxílio aos 
julgadores, com destaque para o sistema Victor, do STF, 
e o Sinapses, do Tribunal de Justiça de Rondônia. Toda-
via, tal qual ocorreu com a implantação do modelo de 
processo eletrônico, há que se estar atento para evitar 
que a implantação de avanços tecnológicos não acar-
rete indevida restrição de direitos. Neste aspecto, a fim 
de conciliar as expectativas de todos os envolvidos no 
Sistema de Justiça, o CNJ buscou protagonismo nesta 
área, assumindo que a IA é parte de uma política judici-
ária que, se bem implementada, pode gerar maior cele-
ridade no andamento processual, em especial na busca 
de soluções, por exemplo, para tornar mais efetivos os 
processos de execução fiscal.

o computador vai tirar o emprego do advogado?

Ag – O computador vai modificar o mercado de traba-
lho dos profissionais da advocacia, mas não irá subs-
tituir o advogado ou os demais agentes do Sistema de 
Justiça. Assim como o Revolução Industrial, ao longo do 
Século XIX, modificou o modo de produção nas grandes 
fábricas, a Revolução Digital que estamos vivenciando 
irá modificar as formas atuais de desenvolvimento dos 
nossos trabalhos. Porém, oportuno lembrar que a advo-
cacia, assim como todas as demais atividades jurídi-
cas, deve ser lida como realidade não estática, mas sim 
pautada por constante mutação. Ainda que eventuais 
trabalhos repetitivos possam ser substituídos pelas 
máquinas, novas necessidades surgirão e os profissio-
nais da advocacia serão chamados a demonstrar suas 
habilidades em situações em que os computadores não 
conseguirão substituir o ser humano.

Especificamente, quais foram suas contribuições 

à Comissão permanente de gestão estratégica, 

estatística e orçamento?

Ag – A Comissão tem, dentre outras importantes 
missões, a de fomentar a troca de experiências entre 
os tribunais, o acompanhamento dos indicadores de 
desempenho e a análise e desdobramento da estraté-
gia por meio de dados estatísticos precisos do Poder 
Judiciário. É de sua responsabilidade a supervisão da 
elaboração do Relatório Anual por cada tribunal e a 
concessão do Selo “Justiça em Números”, que visa o 
reconhecimento das cortes que investem na excelên-
cia da produção, gestão, organização e disseminação 
de suas informações administrativas e processuais. (...) 
Para o ano de 2019, a partir de proposta por nós defen-
dida, a Comissão está criando novos requisitos que 
traduzam a efetividade da atuação de cada tribunal 

em relação às metas estratégicas definidas pelo CNJ, 
em especial no que diz respeito à prestação de serviços 
com foco no cidadão. A ideia é que o Selo realmente seja 
um prêmio para aqueles tribunais que se destacam na 
qualidade da prestação jurisdicional.

o senhor será candidato à reeleição?

Ag – Sim, por acreditar que posso contribuir durante 
mais um biênio, como Conselheiro do CNJ, para o 
fortalecimento da advocacia e o engrandecimento do 
Judiciário. Submeterei meu nome ao crivo do estimado 
presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, 
bem como aos demais diretores e ilustres conselheiros 
federais da OAB. Qualquer que seja o resultado, serei 
eternamente grato pela confiança em mim sempre 
depositada pelos meus pares.

“nossa atuação visa 
aproximar o planejamento 

estrutural do Judiciário 
aos anseios de todos 
aqueles que buscam 

a garantia da efetiva, 
transparente e célere 

prestação jurisdicional”
André Godinho

Composição do CnJ

Conforme o art. 103-B da Constituição Federal de 1988, o Conselho é composto 
por 15 membros, com mandato de dois anos, admitida uma recondução.  
À exceção da Presidência do CNJ, que é sempre ocupada pelo presidente do STF, 
todos os indicados são submetidos à sabatina da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado Federal, à aprovação por maioria absoluta no Plenário 
do Senado e à sanção do presidente da República. A composição é a seguinte: 

• um juiz do Trabalho indicado pelo TST;

• um membro do ministério Público da 
União indicado pela PgR;

• um membro do ministério Público esta-
dual, escolhido pelo PgR dentre  nomes 
indicados pelo órgão competente de 
cada instituição estadual;

• dois advogados indicados pelo Conselho 
Federal da oAb;

• dois cidadãos de notável saber jurídico 
e reputação ilibada, indicados um pela 
Câmara dos deputados e outro pelo 
Senado Federal.

• o presidente do STF, que acumula a 
Presidência do cnJ;

• um ministro indicado pelo STJ;

• um ministro indicado pelo TST;

• um desembargador de Tribunal de 
Justiça indicado pelo STF;

• um juiz estadual indicado pelo STF;

• um juiz de Tribunal regional Federal 
indicado pelo STJ;

• um juiz federal indicado pelo STJ;

• um juiz de Tribunal regional do Trabalho 
indicado pelo TST;

enTreviSTA
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  lUíS caRloS BalBino gamBogi  

Desembargador do TJMG

A Medida Provisória (MP) no 2245-45/2001 prescreve que 
nos depoimentos e inquirições realizados no âmbito da Lei no 
8.429/1991 (Lei da Improbidade Administrativa), observar-se-á o 
que dispõe o art. 221, caput e parágrafo primeiro, do Código de 
Processo Penal (CPP).

A referida MP, se viesse a introduzir no corpo da Lei no 
8.429/1991 a necessidade de também se observar o que dispõem 
o art. 5o, inciso XLVI, e o art. 93, inciso IX, ambos da Constituição 
da República (CR), c/c o art. 92, inciso I, “a”, e com o art. 29, ambos 
do Código Penal, mais o art. 41 do CPP, contribuiria, e muito, para 
que a legislação fosse interpretada e aplicada com maior embasa-
mento teórico e técnico. Como não se o fez, permanece na Lei no 
8.429/1991 buraco que rende gravíssimos prejuízos ao bom desen-
volvimento da ação de improbidade.

Cuidam, os artigos 41 do CPP e 29 do 
Código Penal (CP), da hipótese em que crimes 
são praticados por mais de um agente (muito 
comum nas condutas ímprobas), cujo escopo 
é exigir do autor da ação que individualize 
ao máximo as condutas atribuídas aos acu-
sados na ação criminal, em consonância com 
o que determina o art. 5o, inciso XLVI, da CR 
(“a lei regulará a individualização da pena”). 
Tão importante é o princípio da individuali-
zação da pena que, nas acreditadas palavras 
de Alberto Silva Franco, não tem o “legisla-
dor ordinário possibilidade de tangenciá-lo, 
estruturando lei que não dê ao juiz nenhum 
espaço para o processo de individualização 
da pena”1.

Ocorre que, por não se encontrarem esses 
artigos (41 CPP e 29 CP) incorporados à Lei no 
8.429/1991, o sentido lógico que exprimem 
não raro deixa de ser observado pelos autores 
da ação de improbidade. Com efeito, é corri-
queiro na vida do magistrado se deparar com 
ações em que as condutas são descritas como 
se guardassem igual natureza, como se todos 
tivessem praticado a conduta ilícita de modo 
uniforme, homogêneo, em absoluto desdém 
do art. 5o, inciso XLVI, da CR, embora possam 
ser réus na ação de improbidade os agentes 
que constam do art. 1o e seu parágrafo único, 
do art. 2o e do art. 3o da Lei no 8.429/1991, sendo 
que, em regra, um agente é o autor do ilícito e 
os outros são partícipes.

Naturalmente que pode haver ato ímprobo 
em que a acusação genérica se faz necessária 
porque, ainda que no plano lógico seja incrível a 
possibilidade de que todos os acusados tenham 
praticado a mesma ação, muitas vezes, no caso 
concreto, as circunstâncias que envolvem as 
condutas se mostram tão intrincadas, tão mul-
tifacetadas, que torna-se inviável distinguir com 
clareza a conduta individualizada dos réus.

Eugênio Pacelli, respeitado autor de obras 
de processo penal, ao comentar os artigos 41 
do CPP e 29 do CP, leciona:

“Assim, quando se cuidar de imputação de auto-
ria e também de participação, distinguindo-se uma 
e outra modalidade pelo critério formal-objetivo, 
segundo o qual ‘somente o autor realiza a conduta 
típica. A atividade do partícipe não é típica em si 
mesma’2, é preciso que a peça acusatória delimite, 
com precisão, quais seriam as ações praticadas pelos 
autores e aquelas realizadas pelos partícipes (...).

É claro também que mesmo tratando-se de 
autoria, a própria execução da empreitada delituosa 
pode comportar diversas ações distintas, embora 
todas elas componham o núcleo da conduta princi-
pal, final. Assim, na hipótese de roubo a instituição 
bancária, por exemplo, será também autor do fato 
a pessoa que, embora não adentrando no estabele-
cimento para a subtração do dinheiro, esteja prévia 
e estrategicamente aguardando os demais para a 
fuga do local do crime. Se a peça acusatória, então, 
imputar a todos os agentes a ação de ter ingressado 
no recinto e dali subtraído certa quantia em dinheiro, 
mediante violência, corre-se o risco da absolvição 
daquele autor que, embora não tenha assim atu-
ado, realizou também atos de execução diversos dos 
demais, mas compreendidos no núcleo da atividade 
criminosa (fuga eficiente).

 
O que deve ser observado, pois, é a exigência de 

individualização da conduta, até mesmo porque, 
segundo o disposto no art. 29 do CP, os autores e 
partícipes incidem nas penas cominadas ao crime na 
exata medida das respectivas responsabilidades”3.

  a suspensão dos direiTos   
  políTiCos e a perda do   
  Cargo ou função  

previstos na lei da improbidade,  
à luz da Constituição da república

direiTo PúbliCo

D
iv

u
lg

aç
ão

/ 
TJ

m
g



4544  Maio 2019   |  Justiça & Cidadania   no 225 

A matéria é de fundamental importância 
porque, a teor do que dispõe o art. 12 da Lei de 
Improbidade Administrativa (LIA), as penas 
são cumulativas ou não, mas, por impera-
tivo lógico, ainda que a Lei no 8.429/1992 não 
explicite nem tenha incorporado o disposto 
no art. 41 do CPP, e no art. 29 do CP, devem 
ser aplicadas de forma individualizada. Isto é, 
na aplicação das sanções previstas na LIA, ao 
magistrado cumpre ver com atenção tanto a 
conduta ilícita praticada pelo autor quanto 
a conduta ilícita praticada pelos partícipes, 
sob pena de impor igual penalidade a réus 
que têm responsabilidades diferentes.

Impende consignar que, na aplicação das 
penalidades preconizadas pelo art. 12, pará-
grafo único, da Lei no 8.429/1992, o magistrado 
deve considerar “a extensão do dano causado, 
assim como o proveito patrimonial obtido pelo 
agente”, ou seja, ao operar a dosimetria da pena, 
deverá considerar a gravidade do ato ímprobo, 
o elemento subjetivo (dolo ou culpa), a exten-
são do dano, bem como o proveito patrimonial 
obtido pelo agente acusado, podendo, a comi-
nação da pena, se dar de maneira cumulativa 
ou não, o que, mais uma vez, denota a impor-
tância da individualização da pena.

Ainda discorrendo sobre a indispensável 
função do art. 41 CPP e do art. 29 CP, pontuo 

que o caput do art. 10 da LIA prescreve que as ações 
e omissões, dolosas ou culposas, configuram improbi-
dade administrativa. A conduta, sob o ângulo da omis-
são, desde que inescusável, deve ser compreendida sob 
a perspectiva da culpa grave ou da culpa consciente, 
compreensão que refletirá na cominação da pena. Ora, 
não é correto aplicar a pena de perda da função pública 
e/ou a suspensão dos direitos políticos, as duas penas 
mais radicais e rigorosas da Lei da Improbidade, ao 
autor e aos participes do ato ímprobo, sem considerar 
o elemento subjetivo presente em cada um deles (culpa 
grave, culpa consciente ou dolo).

Na hipótese de se vir a sancionar com a suspensão 
dos direitos políticos e/ou com a perda do cargo ou da 
função pública, castigos duros, eloquentes, viscerais, fica 
por demais evidente que, para sentir-se seguro e se ver 
no domínio pleno dos fatos, a legislação ou mesmo sua 
exegese deveriam exigir do autor da ação que descreva 
analiticamente a conduta individualizada dos imputados, 
pressuposto para que se possa atender ao preceito cons-
titucional que determina a individualização da pena.

É de se pontuar que Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), no AgInt no REsp. no 1.572.616 MT 2015/0309168-
34, no que diz respeito à suspensão dos direitos políti-
cos, firma entendimento no sentido de que a pena de 
suspensão dos direitos políticos nas condenações por 
ato ímprobo, por ser a mais drástica das penalidades 
prescritas na Lei no 8.429/1991, deve ser aplicada com 
extrema prudência, pelo que se deve analisar, sempre, 
a gravidade do ato ímprobo à luz dos cânones herme-
nêuticos da razoabilidade e da proporcionalidade. 

A jurisprudência daquela Corte, que já conta com 
outros precedentes5, tem advertido que “a suspensão 
dos direitos políticos constitui medida de exceção, só 
se justificando em hipóteses restritas, especialmente 
quando guarda relação com atividade político partidá-
ria”. De qualquer modo e em qualquer situação, pon-
tua o STJ, “o magistrado, ao sentenciar, deve conside-
rar a gravidade do caso e não as funções do acusado”6. 
Portanto, em se tratando de suspensão dos direitos 
políticos, que praticamente retira do sancionado sua 
condição de cidadão, o ato ímprobo deve ser tão grave 
quanto gravosa é a sanção, sob pena do STJ admitir a 
revisão da penalidade.

No que tange ao art. 11 da LIA, o magistrado deve 
ainda mais afiar a lâmina de sua inteligência ao aplicar 
a norma. É que as regras insertas nesse artigo dizem 

que “considerada a gravidade das sanções e restrições 
impostas ao agente público, deve ser realizada cum 
granu salis, máxime porque interpretação ampliativa 
poderá acoimar ímprobos condutas meramente irre-
gulares (...) razão pela qual a ilegalidade só adquire 
status de improbidade (...) quando coadjuvadas pela 
má intenção do administrador”7. Em outras palavras, 
o dolo genérico exigido, quando se trata de violação do 
art. 11, não significa que o intérprete está autorizado a 
valer-se da interpretação extensiva.

No tocante à perda do cargo ou da função pública, a 
segunda penalidade mais gravosa da Lei no 8.429/1991, 
além do previsto no § único do art. 12 da mesma Lei, se 
houver dano, cumpre ao intérprete observar o que dis-
põem o art. 5o, inciso XLVI, e o art. 93, inciso IX, ambos 
da Constituição, c/c o art. 92, inciso I, “a”, e com o art. 
29, ambos do CP, mais o art. 41 do CPP. 

Cuidam o art. 93, inciso IX, da Constituição, e o art. 
92, inciso I, “a”, do CP, da fundamentação racionalmente 
motivada da decisão judicial. À luz do Código Penal, a 
perda do cargo ou função pública, em sendo efeito da 
condenação, deve vir embasada com elementos idô-
neos de convencimento e com fundamentação especí-
fica. No tocante à Lei de Improbidade, tal como na lei 
penal, compreendo que há necessidade do magistrado 
adotar fundamentação específica, pelo que, a meu inte-
ligir, é defeituosa a decisão que decreta pena de perda 
da função pública fundamentada em referências gené-
ricas. Em síntese, mesmo que se trate de improbidade, 
a fundamentação deve ser específica e tem que apontar 
elementos que, de tão graves, autorizam a grave decre-
tação. “A determinação da perda do cargo ou da função 
pública, em razão de condenação criminal, com exce-
ção feita quanto ao crime de tortura, não é automática, 
demandando fundamentação específica”8.

O Desembargador Cássio Salomé, ao votar na Ape-
lação Criminal no 1.0216.10.005425-5/001-TJMG, atu-
ando como revisor, consigna que:

“(...) a perda do cargo, como efeito específico 
da condenação, não é decorrência automática da 
condenação, necessitando de fundamentação idô-
nea para ser mantida. A sentença deve ser lida em 
sua totalidade e não em capítulos, sendo devida a 
manutenção da decisão que determina a perda do 
cargo se a fundamentação da sentença demonstra 
a necessidade de tal medida. (...) O dever do juiz 

motivar suas decisões é regramento constitucional 
que pressupõe a verificação da racionalidade do jul-
gador para a tomada de suas deliberações, permi-
tindo o prudente controle. A imposição de sanção 
penal exige específica, clara e coesa fundamenta-
ção, não podendo a pena ser estabelecida com base 
na compreensão ou interpretação do conteúdo que 
compõe os fundamentos da sentença.  A perda de 
função pública deve ser devidamente fundamen-
tada pelo prolator da sentença, que demonstrará os 
motivos pelos quais chegou a essa conclusão, não 
podendo ser tida como automática”.

Não trago à lume qualquer novidade, apenas sus-
tento que a perda do cargo ou função pública na ação 
de improbidade, assim como no campo criminal, deve 
vir ampara por motivação específica. É o que preconiza 
o art. 93, inciso IX, da CR, c/c o art. 92, inciso I, “a”, do 
CP, segundo os quais, em se tratando de perda do cargo 
ou função pública, por ser efeito específico da conde-
nação, deve ser motivadamente declarada, eis que fun-
ciona como garantia da atuação imparcial, do devido 
processo legal e secundum legis (sentido lato).

No que tange à suspensão dos direito políticos, 
também não suscito nada de novo, apenas pugno, a 
toda força, que o disposto no art. 5o, inciso XLVI, da CR, 
demanda que os artigos 29 do CP e 41 do CPP, de algum 
modo, sejam considerados pelo autor e pelo magis-
trado nos processos regidos pela Lei da Improbidade 
Administrativa, eis que ao legislador (porque não dizer 
também ao intérprete) é vedado tangenciar o princí-
pio constitucional que determina a individualização da 
pena. Magis aequo!

notAs

1 Franco, Alberto Silva. Crimes Hediondos, 3a ed., São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 1994, p. 344.
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4 Publicado em 26/06/2018.

5 REsp. no 1.228.749/PR. Relator Ministro Og Fernandes; AgReg no 
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7 STJ. REsp. no 937.985/PR. Relator Ministro Luiz Fux. DJe 10/09/2009.

8 HC no 350.661/MG. Relator Ministro Felix Fischer. DJe 14/03/2017.

É defeituosa a decisão 
que decreta a pena de 

perda da função pública 
fundamentada em 

referências genéricas”
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  DoUglaS aDmiRal loUzaDa  

Defensor Público do Espírito Santo

Em 1o de março de 2018, o Supremo Tribunal 
Federal (STF), ao julgar a Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) no 4275, reconheceu aos 

transgêneros – independentemente de cirurgia de 
redesignação sexual, da realização de tratamentos hor-
monais ou da apresentação de documentos médicos ou 
psicológicos – o direito à substituição do prenome e 
do gênero diretamente nos cartórios de registro civil 
de pessoas naturais mediante a mera autodeclaração.

Sem dúvidas, com essa decisão, o Brasil deu um 
passo significativo para o reconhecimento da identi-
dade de gênero autopercebida por transexuais e traves-
tis. Trata-se de uma decisão histórica, que consolidou, 
pela via judicial e em consonância com a Opinião Con-
sultiva no 24/2017 da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, o direito das pessoas trans de expressar suas 
identidades em seus documentos, sem a submissão a 
procedimentos patologizantes ou o aval de terceiros.

Passado um ano do julgamento, no entanto, apre-
senta-se um momento para analisar o cenário nacional 
no que tange à efetivação das retificações de nome e 
de gênero por todo o país, reconhecendo os avanços e 
elegendo os principais desafios relacionados ao tema.

Sem dúvidas, esta mudança de paradigma para a 
alteração de nome e de gênero trouxe efetividade prá-
tica para a vida de centenas, talvez milhares de pes-
soas trans. A título de exemplo, somente no Estado do 
Espírito Santo, de março de 2018 a fevereiro de 2019, 
81 homens e mulheres transgêneros procederam à 
alteração de seus registros civis mediante orientação e 

adi 4275
análise do primeiro ano  
da retificação administrativa  
de nome e gênero de transexuais
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Ao assinar contrato de consultoria com 
a empresa Deloitte, o Conselho Fede-
ral da OAB deu o primeiro passo para 

ampliar para todo o País o Programa Anui-
dade Zero, que já é sucesso em algumas sec-
cionais da Ordem, a exemplo de Pernambuco 
e Mato Grosso do Sul. A previsão é que mais de 
um milhão de advogados em todos os estados 
brasileiros tenham a opção de aderir ao Pro-
grama até o início do segundo semestre. 

A empresa vai prestar serviços de consul-
toria e auditoria para garantir a segurança do 
Anuidade Zero e certificar a viabilidade finan-
ceira da medida. Para o diretor-tesoureiro da 
OAB Nacional, José Augusto Araújo de Noro-
nha, a participação da Deloitte será funda-
mental. “Com essa consultoria e a auditoria 
teremos a segurança de um Programa seguro 
e viável, capaz de gerar muitos benefícios aos 
advogados e advogadas. Nossa previsão é de 
que em 90 dias já teremos o início”, afirmou 
Noronha em entrevista ao site da OAB.

A decisão de ampliar o Programa partiu do 
Conselho Federal da OAB e faz parte do “pacote 
de medidas” para enfrentar o cenário de crise 
econômica, com reflexos para a advocacia. O 
Programa continuará sob a responsabilidade 
das seccionais, em parceria com as caixa de 
assistência, mas a partir de agora terá a chan-
cela e o apoio do Conselho Federal. Nesse sen-
tido, além de oferecer as ferramentas tecnoló-
gicas e de gestão necessárias à efetivação da 

medida, a OAB também vai negociar nacionalmente com grandes 
fornecedores para reduzir os custos administrativos e maximizar 
os valores acumulados em pontos para abatimento da anuidade.

Funciona assim – Os advogados participantes acumulam 
pontos em todas as compras realizadas em estabelecimentos con-
veniados. Ao final de cada ano, os pontos acumulados são conver-
tidos em descontos ou até mesmo no abatimento total do valor da 
anuidade. Com a nacionalização do Programa, a expectativa é que 
com um consumo mensal médio de R$ 700 a R$ 1.000, a depender 
do valor praticado pela seccional, o advogado ou advogada consiga 
zerar sua anuidade. 

O presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, tem dito 
que o Anuidade Zero será uma das prioridades de sua gestão. Ele 
determinou a criação de uma comissão para cuidar do Programa, 
que é integrada, além dele e do diretor-tesoureiro Noronha, pelo 
secretário-geral Pedro Zanette Alfonsin e pelo advogado Ronnie 
Preuss Duarte.

*Com informações da OAB. 

oab anunCia programa 
anuidade Zero 
Sucesso em algumas seccionais, medida 
será estendida a todos os advogados do país

RePoRTagem

 o diretor-tesoureiro José Augusto Araújo de noronha (à esquerda) 

e o presidente do Conselho Federal da oAB, Felipe santa Cruz

e
u

gê
n

io
 n

ov
ae

s/
 c

F
o

a
B



4948  Maio 2019   |  Justiça & Cidadania   no 225 

encaminhamento da Defensoria Pública. O número de 
retificações por certo é maior, já que, atualmente, não se 
exige assistência jurídica para a realização do pedido, de 
modo que muitas pessoas podem ter acessados os cartó-
rios de forma independente. De todo modo, o montante 
contrasta com o número de apenas 38 sentenças de 
retificação obtidas pela Defensoria Pública do Espírito 
Santo no período de janeiro de 2016 a março de 2018.

No entanto, apesar desses números positivos, alguns 
obstáculos ainda se apresentam para a concretização 
da retificação, principalmente em razão do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) ter imposto algumas condições 
no Provimento no 73/2018, que, na visão da Defensoria 
Pública e de organizações da sociedade civil, destoam e 
até colidem com a decisão do STF na ADI no 4275. Além 
disso, em outras questões, a regulamentação foi silente, 
abrindo margens para arbitrariedades de registradores, 
com destaque, neste ponto, para a questão da gratuidade 
do procedimento.

Com efeito, o Provimento CNJ no 73/18, que regula-
mentou a atuação dos cartórios de registro civil de pes-
soas naturais quanto ao tema em todo o Brasil, apenas 
afirmou que o registrador deveria observar as normas 
legais referentes à gratuidade de atos, não prevendo 
expressamente que o procedimento administrativo de 
retificação de nome e de gênero e seus consectários 
legais seriam gratuitos para todos e todas que não dis-
pusessem de condições financeiras para arcar com os 
seus custos. Isso tem acarretado negativas injustifica-
das à isenção do pagamento, com relatos de problemas 
nos mais diversos estados, como Rio de Janeiro, São 
Paulo, Pernambuco e Paraíba, além do Distrito Federal.

A ausência de gratuidade, na maioria dos 
casos, impede a efetivação da retificação, 
visto que, como se sabe, grande parcela da 
população trans sofre com a exclusão social 
e familiar e com o subemprego. Ocorre que 
não se pode condicionar o reconhecimento 
dos direitos personalíssimos às questões de 
cunho meramente econômico, de forma que 
a garantia da gratuidade na regulamentação 
da retificação administrativa deve constar de 
modo inequívoco.

As Defensorias Públicas de todo o país 
também têm encontrado muitas dificuldades 
em retificações protocolizadas em cartório 
diverso do que lavrou o assento. As justifi-
cativas passam pela questão da gratuidade, 
bem como pela obrigatoriedade de utilização 
da Central de Informações do Registro Civil, 
sendo urgente que o CNJ se debruce mais 
especificamente sobre a tramitação deste tipo 
de pedido, visando unificá-lo e simplificá-lo.

Ademais, o Provimento CNJ no 73/18 exige 
que a pessoa interessada compareça perante 
o registrador do cartório de registro civil para 
declarar a vontade de proceder à adequação da 
identidade mediante a averbação do prenome, 
do gênero ou de ambos, o que representa mais 
uma dificuldade para se alcançar o respeito à 
identidade de gênero, principalmente daque-
las pessoas que, por alguma razão, não pos-
sam se locomover até o local.

Nessa hipótese, enquadram-se, por exem-
plo, aqueles e aquelas que residem no exte-
rior e não podem retornar ao país, as pessoas 
privadas de liberdade e, até mesmo, pessoas 
idosas ou enfermas com dificuldades extre-
mas de locomoção. Estas pessoas existem e 
não podem ser excluídas do reconhecimento 
do direito de retificação de nome e de gênero.

Assim sendo, a regulamentação deveria 
estabelecer meios de sanar o empecilho repre-
sentado pela impossibilidade de compareci-
mento pessoal perante o registrador, seja por 
meio da autorização de propositura do pedido 
por meio de procuração, seja por meio da pre-
visão de que outras autoridades ou servidores 
públicos dotados de fé pública possam ratifi-
car a manifestação de vontade da pessoa inte-
ressada. Nesta última hipótese, por exemplo, 
poderiam ser incluídas as autoridades consu-
lares para as pessoas residentes no exterior 
e os diretores de unidades prisionais para as 
pessoas privadas de liberdade.

Além disso, as defensoras e defensores 
públicos também poderiam cumprir esse 
papel, em analogia à previsão da Lei Comple-
mentar no 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria 
Pública) de dispensa a autenticação de docu-
mentos apresentados pela Instituição. 

Toda e qualquer fraude ou falsidade ense-
jará a responsabilização da autoridade ou do 
servidor público responsável pela verificação da 
declaração de vontade, de modo que nenhum 
prejuízo se constata para os registros públicos 
com a estipulação dessas possibilidades.

Outra questão importante, e talvez a que 
mais contraste com a decisão do STF, é a exi-
gência estipulada pelo CNJ de anuência dos 
filhos e netos maiores de idade, bem como 
dos genitores, para a retificação no registro 
dos descendentes e do cônjuge para a reti-
ficação no registro de casamento. O STF foi 
claro ao estabelecer apenas a autodeclaração 
como requisito para o reconhecimento da 
identidade de gênero, de modo que se mos-
tra inconstitucional o condicionamento à 
manifestação de vontade de terceira pessoa 
para o exercício desse direito fundamental 
e personalíssimo. Além disso, esta previsão 
viola princípios básicos dos registros públi-
cos, afetando a segurança jurídica, e cria 

situações esdrúxulas de incongruência entre os docu-
mentos, com sérias repercussões na seara do Direito 
de família, no Direito sucessório, e em questões pre-
videnciárias, visto que o nome constante da certidão 
de nascimento dos descendentes ou da certidão de 
casamento refere-se a alguém cujo nome e gênero são 
diversos no assento de nascimento.

Aparentemente, o CNJ, numa visão conservadora, 
em detrimento do direito das pessoas transgêneras 
existirem e serem reconhecidas como tal, antes se pre-
ocupou com um suposto constrangimento causado ao 
cônjuge ou aos descendentes em razão da identidade 
de gênero do outro. Trata-se de previsão, portanto, que 
deve ser expurgada da regulamentação do tema.

Finalmente, deve-se atentar para a questão das 
crianças e, principalmente, dos adolescentes, totalmente 
silenciados pelo Provimento CNJ no 73/2018 e mantidos 
sob a seara do Poder Judiciário moroso e burocrático. A 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, no bojo da 
Opinião Consultiva no 24/2017, previu expressamente o 
direitos de crianças e adolescentes procederem à retifi-
cação de seus registros civis, o que está em consonância 
com outros diplomas de natureza internacional, como a 
Convenção ONU Sobre Direitos da Criança.

Portanto, reconhecendo os avanços, é certo que 
ainda há barreiras a transpor por travestis e transexu-
ais para o reconhecimento e a efetivação de suas iden-
tidades de gênero. Assim, mostra-se de suma impor-
tância que, passado pouco mais de um ano da decisão 
histórica do STF na ADI 4275, em 1º de março de 2018, 
o procedimento administrativo estabelecido pelo CNJ 
seja revisto e aperfeiçoado, expurgando-se equívocos 
e inconsistências da regulamentação. Este debate, 
portanto, deve ser contínuo, de modo que este marco 
representa uma data para firmarmos novos compro-
missos, permanecendo a Defensoria Pública como fiel 
aliada da população LGBTT neste processo.

reconhecendo os avanços, 
é certo que ainda há 

barreiras a transpor para o 
reconhecimento e efetivação 

das identidades de gênero”
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  dA redAção  

Debates informais e aprofundados sobre ques-
tões de Processo Civil, disponibilizados em 
vídeo, e que podem ser acessados quando e 

onde o interessado quiser. Esta é a fórmula simples e 
eficaz do programa Conversa sobre Processo, coorde-
nado pelo Desembargador Luiz Roberto Ayoub, titular 
da 24ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro (TJRJ) e professor da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), pela Desembargadora aposentada do TJRJ Már-
cia Cunha Silva Araújo, professora da Escola de Magis-
tratura do Rio de Janeiro (Emerj), e pelo advogado José 
Roberto de Albuquerque Sampaio, autor de livros de 
Processo Civil e professor da FGV. 

Já participaram das conversas, desde sua criação 
há dois anos, grandes nomes como os professores Edu-
ardo Arruda Alvim e Sérgio Bermudes, o Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão 
e a ex-Ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Ellen Northfleet Gracie, em um total de 12 conhece-
dores do Direito Processual Civil. Diferentemente das 
palestras e entrevistas tradicionais, nas quais os expo-
sitores contam com pouco tempo para abordar assun-
tos complexos, quase invariavelmente de forma super-
ficial e com poucas trocas com a plateia, nas Conversas 
sobre Processo os convidados têm a oportunidade de 
aprofundar temas específicos e precisam defender 
seus pontos de vista perante os entrevistadores. 

Nesta entrevista em forma de conversa, o Desem-
bargador Ayoub e o professor Sampaio contam aos lei-
tores da Revista JC mais detalhes sobre o Programa, 
que é considerado pioneiro pelo uso de um formato 

enTreviSTA

que facilita a consulta para os magistrados, advogados 
e pesquisadores que o assistem. 

Como surgiu a ideia?

desembargador luiz roberto Ayoub – Venho de uma 
formação na FGV, onde leciono, em que as aulas não 
são aulas. O modelo lá é socrático, muito se aproxima 
do Programa, porque é muito mais uma conversa. Não 
tem aquela coisa enfadonha do passado, de alguém 
falando em uma aula expositiva com um monte de 
gente parada olhando. É uma troca de ideias. Quem 
assiste, e o público-alvo pode ser o mais eclético possí-
vel, vai formar um juízo de valor a partir das opiniões 
discutidas. ‘O José Roberto Sampaio falou isso aqui… 
eu nunca tinha pensado… a professora Thereza Arruda 
Alvim levantou uma bola interessante…’ Ela, aliás, 
falou uma coisa no livro dela que eu cito nas minhas 
decisões, falo em sala de aula e falei com ela em nosso 
Programa. Ela perguntou ‘que lindo, Ayoub, de onde 
você tirou?’; eu respondi: do seu livro. É que ela escreve 
demais e acaba esquecendo os detalhes…
José roberto sampaio – Somos professores, damos 
aula e fazemos palestras. Percebemos que o modelo 
tradicional de palestra está bem desgastado, aquele 
com a pessoa falando um hora sobre determinado 
tema, normalmente de forma genérica, sem muito 
aprofundamento. Vimos alguns outros problemas, 
como a dificuldade da pessoa ter agenda para compare-
cer a esses eventos, porque a vida hoje é muito corrida 
para todos os profissionais do Direito, que acabam se 
privando da discussão de temas novos, da atualização 
e troca de conhecimentos. Não digo que os seminários 
estejam obsoletos, têm sua função, mas são uma opção 
restrita para muitos profissionais.
Ayoub – Na mesma visão, temos a Internet e as mídias 
sociais. Hoje em dia ninguém mais tem tempo, todo 
mundo trabalha o dia inteiro. Eu mesmo, que sou 
magistrado, não consigo participar dos seminários e 
palestras da Emerj, porque tenho pouco tempo para 
preparar meus votos. O Programa dá a opção de assis-
tir a qualquer tempo. É um “Netflix jurídico”, guardadas 
as devidas proporções. Poder assistir quando e onde a 
pessoa estiver é uma realidade da qual não podemos 
fugir. É o que há de mais moderno.     
sampaio – A ideia é exatamente essa. A palestra comum 
seria a TV aberta, enquanto nossa proposta é o Netflix 
(streaming). A gravação vai para o site e há a opção do 

canal no YouTube. O site é mais completo, porque além 
dos vídeos dá acesso aos textos produzidos após as 
conversas. A gente não faz uma gravação só com cada 
convidado. São quatro blocos que variam entre 20 e 30 
minutos, um tempo razoável para que a pessoa possa 
assistir no almoço, enquanto come em seu gabinete ou 
escritório, ou quando está em um intervalo. Há ainda 
o índice para identificar os temas tratados em cada 
bloco. Vira fonte de pesquisa e facilita para as pessoas, 
porque é apresentado como se fossem os capítulos de 
uma série no Netflix. 
Ayoub – É também como um livro. Quando preparo um 
voto ou estudo uma questão para a sessão de julgamen-
tos, não sou obrigado a ler o livro inteiro. Vou direto ao 
tópico que me interessa, com a ajuda do índice. 
sampaio – Exatamente! Se o sujeito quer saber, por 
exemplo, se é possível a aplicação do art. 942 (julga-
mento ampliado do colegiado em caso de divergência) 
em agravo, não precisa assistir duas horas de conversa 
para satisfazer sua curiosidade a respeito da opinião 
dos participantes sobre o tema. No índice, consegue 
localizar o momento exato que precisa assistir.

Conversa digiTal 
sobre proCesso
professores de processo Civil inovam 
com a criação de streaming jurídico

o estudante normalmente 
assiste para fazer 
trabalhos, o advogado 
como fonte de pesquisa 
para petições ou recursos, 
o magistrado como fonte 
de decisão. É essencial para 
qualquer um que gravite 
em torno do direito”

Desembargador luiz roberto ayoub

desembargador luiz roberto Ayoub
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Ayoub – Também tem caráter de registro histórico. 
Nós podemos, por exemplo, repetir exatamente no 
mesmo modelo as 12 conversas, na mesma linha e 
tema, daqui a dois ou três anos para ver o que mudou. 
O art. 942, que foi o tema da primeira conversa, já 
passou desde então por várias mudanças de interpre-
tação. Chegamos à conclusão de que aquilo que foi 
tratado na primeira conversa já não mais se traduz 
na realidade de hoje. Certamente, daqui a dois ou três 
anos, haverá outras posições. É dinâmico. O Programa 
então é também histórico. Para quem gravita em torno 
do Direito, isso é fantástico, pois mostra a evolução 
da interpretação dos tribunais e dos juristas. Eu que 
penso com cabeça de magistrado digo que isso é rico 
demais para ajudar a decidir.  

imagine poder assistir hoje um vídeo do jurista ruy 

barbosa para conhecer sua opinião respeito das leis 

naquele momento da transição do império para a 

república...

sampaio – É exatamente essa a ideia! Será um legado 
que vamos deixar para futuros estudantes e profissio-
nais do Direito que fizerem pesquisas sobre esse tempo 
que vivemos. Imagine gravar uma entrevista com o 
Ruy Barbosa e poder assisti-la na Internet? Aliás, uma 
das coisas que me inspirou nesse projeto foi um vídeo 
que assisti no YouTube do Otto Lara Resende conver-
sando com o Nelson Rodrigues, uma conversa maravi-
lhosa, dois intelectuais interagindo. Esse é outro ponto 
que exploramos nas conversas. O modelo tradicional 
de seminário não permite aprofundar as discussões 
porque, normalmente, são palestras pré-preparadas. A 
parte final que geralmente se reserva para as pergun-
tas, e que poderia suscitar debates mais aprofundados, 
normalmente não o faz por falta de tempo, porque as 
pessoas já estão cansadas, ou porque já está na hora 
do almoço. Ao invés de palestras, realizamos conver-
sas informais entre pessoas que conhecem o assunto 
para ter um aprofundamento muito maior. Sem qual-
quer constrangimento, nos permitimos fazer pergun-
tas difíceis. Aliás, quando convidamos um jurista, nós 
avisamos antes que a partir do tema proposto podemos 
vir a falar sobre qualquer coisa. É importante vir bem 
preparado porque as perguntas podem surgir sem 
aviso e não tem edição. 
Ayoub – Não é incomum que os entrevistados tenham 
dúvidas para responder algumas perguntas. O que 

é muito bom, porque força todos nós a pensar juntos 
e a tirar da discussão algum juízo de valor. Pode não 
ser necessariamente o que o espectador pensa, mas 
a partir do momento em que escuta pessoas que têm 
um nível de conhecimento bastante elevado, princi-
palmente o convidado, ele pensa: ‘Sempre defendi isso, 
mas se mesmo esse professor renomado vacilou em 
determinado ponto porque também tem dúvida, então 
minha dúvida se justifica’.

e quando surgem as divergências?

sampaio – É muito comum ter divergência nesses 
diálogos e a questão evoluir, não acabar ali. Vem a 
tréplica em artigos, em outros debates, e as conversas 
continuam.
Ayoub – Quando algum de nós diverge, o convidado 
também é obrigado a repensar no que falou. Tem um 
detalhe que é diferencial. Nunca esgotamos mais do 
que 10% do que nos preparamos para perguntar. A 
questão é tão aprofundada que o tempo passa muito 
rápido e acaba se esgotando. Qual é o aspecto ruim, se é 
que há: não esgotamos aquele tema, mas é um pretexto 
para que ele volte. Não falamos tudo sobre o tema. Por 
outro lado, naquilo que falamos, a gente vai fundo. 
sampaio – Em um seminário o sujeito tem uma hora e 
um tema. Ele se prepara para falar um pouquinho sobre 
todos os assuntos, por isso não aprofunda. Fica muito 
superficial. Você ouve aquilo que poderia ler facilmente 

em qualquer livro. Nossa proposta é buscar os temas 
dificilmente encontrados em livros ou só encontrados 
após muita pesquisa. 

É profundo e informal ao mesmo tempo?

Ayoub – Quando conversamos com diletos amigos 
como Sérgio Bermudes e Paulo Cesar Pinheiro Carneiro 
a coisa é tão destravada que fica gostoso de ouvir. 
Nós mesmos e eles também assistimos ao programa 
depois, paramos para ver tudo de novo. Outro dia fiz 
a transcrição de uma das nossas conversas na votação 
de um caso lá no Tribunal. 
sampaio – Foi mesmo!? Sobre que tema? Que legal!
Ayoub – Sobre o (art.) 942, a primeira conversa. Minha 
proposta foi mostrar que na época em que foi gravado 
o programa havia um entendimento ainda muito inci-
piente. O STJ recentemente editou um enunciado que 
é absolutamente conflitante com aquela posição inicial, 
o que mostra a necessidade, em razão desse dina-
mismo, de estarmos sempre nos atualizando. Ousaria 
dizer que isso é fantástico porque somos processualis-
tas e porque o Código é novo. Digo com toda certeza 
que 99% da comunidade jurídica não conhece o Código 
de Processo Civil (CPC). Há muita coisa para aprender 
e esse é o jeito mais adequado. O estudante normal-
mente assiste para fazer trabalhos, o advogado como 
fonte de pesquisa para petições ou recursos, o magis-
trado como fonte de decisão. Para qualquer um que 
gravite em torno do Judiciário, esse Programa é abso-
lutamente essencial. 

Quem é convidado a participar?

sampaio – Decidimos sempre em consenso, a partir da 
sugestão de um nome, um autor de livros ou professor 
especialista, sempre pessoa reconhecidamente conhe-
cedora do tema, ou um ministro, já tivemos dois, a 
Ministra Ellen Gracie e o Ministro Luis Felipe Salomão.
Ayoub – Outros já aceitaram o convite e só não vieram 
ainda porque o Brasil está fervilhando...

Com quem será a próxima conversa? 

Ayoub – Será com o professor Nelson Nery Júnior.

os senhores podem adiantar os temas que pensam em 

discutir com ele?

sampaio – Há vários temas, Processo no Supremo é 
um deles. 

Ayoub – É sim, para discutir aquilo que o professor 
Eduardo Arruda Alvim lá no passado falou, algo que foi 
também de passagem, quando perguntou: ‘Mas vocês 
já pensaram, será que o art. 1.039, quando impede 
a subida dos recursos porque a decisão proferida no 
tribunal de origem está em conformidade com uma 
súmula vinculante, será que isso teria apoio constitu-
cional?’. Olha que riqueza esse debate! O nível é alto, é 
Direito Processual Civil avançado. Confesso que várias 
vezes mudei de entendimento em função do que foi 
dito, uma vez em especial mudei durante a conversa, 
fui convencido e desconvencido pelo José Roberto 
(Sampaio) logo depois.
sampaio – Risos.
Ayoub – Te força a pensar. Direito não é uma ciência exata. 

será um legado para 
futuros estudantes e 
profissionais do Direito 
sobre esse tempo que 
vivemos. imagine gravar 
uma entrevista com o 
ruy Barbosa e poder 
assisti-la na internet?”

José roberto Sampaio
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Para aferição da potabilidade da água no País tínha-
mos em 5 de novembro de 2015, data do rompimento 
da Barragem do Fundão, no Município de Mariana 
(MG), a Portaria no 2.914/2011 do Ministério da Saúde, 
revogada pela Portaria de Consolidação no 5/2017.

O Ministério Público Federal (MPF) e outros 
ajuizaram Ação Civil Pública (ACP no 0135334-
09.2015.4.02.5005) em face da Samarco Mineração 
S.A. e outros, requerendo, em síntese, liminarmente a 
suspensão da captação da água, e no mérito a substi-
tuição dos parâmetros previstos na referida portaria, 
para a hipótese de nova captação no curso hídrico do 
Rio Doce em virtude do evento catastrófico que aco-
meteu a região, bem como o reenquadramento deste 
mesmo corpo hídrico.

De fato, quando se recolhe a água bruta, fazendo sua 
análise, o objetivo é definir o que existe na composição 
a fim de ajustar os procedimentos de tratamento para 
atingir os parâmetros da citada Portaria. Logo, mesmo 
que ocorra alteração no tratamento da água com a 
mudança do coagulante (uso do tanino de acácia negra), 

o alto índice de turbidez requer adição de maior concen-
tração de produtos químicos na água para alcançar os 
padrões de potabilidade da Portaria. Seria melhor que 
sulfato de alumínio utilizar novo coagulante no pro-
cesso de tratamento (Tanfloc SG), que é bastante efetivo 
também no que diz respeito ao aspecto ambiental, pois é 
polímero de origem orgânica, extraído da casca de árvo-
res europeias, não consumindo alcalinidade do meio 
onde atua, fazendo com que o pH da água para abasteci-
mento fique praticamente inalterado. 

É inegável que, atualmente, o padrão de potabili-
dade no Brasil, para todas as regiões, segue o disposto 
na mencionada Portaria, mas será que o padrão exis-
tente se presta a uma análise segura da potabilidade 
da água do Rio Doce após a sua poluição com a onda de 
rejeitos? A resposta virá com a finalização da perícia 
na referida ACP.

direiTo PúbliCo

o CAso sAMArCo  
e A poTABIlIdAde  
dA águA do rIo doCe

   môniCA lúCiA do nASCimenTo FriAS  

Juíza Federal da Seção Judiciária do TRF2

A Terra tem 71% da sua superfície coberta por água em 
estado líquido, sendo que 97% dela estão nos oceanos. 
Os 3% de água doce localizam-se nos rios, nas geleiras e 

águas subterrâneas, sendo que do total de água doce existente, 
90% corresponde às geleiras, estando o restante em rios, lagos e 
lençóis subterrâneos.1

Estudos feitos pelas Nações Unidas advertem que, até 2025, 
aproximadamente 1,8 bilhão de pessoas viverão em áreas afe-
tadas pela escassez de água, com dois terços da população 
mundial vivendo em regiões com problemas de água, como 
resultado do uso crescente, do crescimento populacional e das 
mudanças climáticas2.

O Brasil dispõe de 12% da água doce corrente do mundo: é 
mais que todo o continente europeu (7%) ou africano (10%). Temos 
a maior reserva de água doce e potável do mundo, que é o Sis-
tema Aquífero Grande Amazônia (Saga)3, considerado atualmente 
o maior do mundo, posição antes ocupada pelo Aquífero Guarani4. 

De fato, é necessária a proteção dos corpos hídricos, conside-
rando que a água integra as preocupações do desenvolvimento 
sustentável, baseado nos princípios da função socioambiental da 
propriedade5, da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, 
do usuário-pagador e da integração, bem como do valor intrín-
seco à natureza. Para preservar as reservas naturais de água e 
garantir a qualidade da água em nosso País temos a Resolução 
Conama no 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos cor-
pos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 
bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 
efluentes, e dá outras providências.6
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efetivas utilidades. MARTINS-COSTA, Judith. Diretrizes teóricas do 
novo Código Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 148.

6 Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambien-
tais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 
padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Dispo-
nível em:  http://pnqa.ana.gov.br/Publicacao/RESOLUCAO_CONA-
MA_n_357.pdf.  Acesso em 10 de fevereiro de 2019.
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terceiro adquirir o direito de outrem visando o lucro, 
notadamente no caso de direitos personalíssimos ou 
irrenunciáveis por lei (v.g. honorários de sucumbência).

Ainda nesse plano, cabe destacar o caso Gawker 
Media versus Peter Thiel/ Hulk Hogan. Em 2007, o site 
de notícias Gawker Media teria revelado que o bilioná-
rio Peter Thiel, cofundador do PayPal, seria homosse-
xual. Tal acusação teria feito com que Thiel declarasse 
guerra ao site3, financiando centenas de ações de ter-
ceiros contra a empresa4. Em uma dessas demandas 
(Bolea vs Gawker), a empresa foi compelida a uma con-
denação de 31 milhões de dólares, o que, na sequência, 
a levou à recuperação judicial e falência. Consta que no 
âmbito do processo de liquidação, o próprio Thiel fez 
uma oferta para aquisição da empresa5.

Não menos relevante, o financiamento de litígios 
está relacionado às garantias constitucionais de livre 
acesso ao Judiciário, ampla defesa e contraditório (due 
process)6. Nesse sentido, o financiamento de litígios esta-
ria a prestigiar a possibilidade de acesso ao Judiciário 
por pessoas sem capacidade econômica para suportar 
os custos de um processo. Assim, tanto em relação ao 
ordenamento posto, quanto em caso de eventual regula-
ção futura, não se poderia impedir ou tornar inexequível 
o financiamento de litígios enquanto forma de realiza-
ção de uma garantia constitucional. 

De lege ferenda, mas também relevante, o finan-
ciamento quiçá permitiria a redução de custos advo-
catícios pelo estímulo à concorrência, potencialmente 
no caso de hipossuficientes, nos quais os honorários 
com taxa de êxito que superam o valor a ser recebido 
pela parte (>50%), ou são excessivos, ou servem como 
forma de reembolsar os custos incorridos ao longo do 
processo pelo próprio patrono. Por assim dizer, jogaria 
papel complementar às outras formas de intervenção 
que objetivam a garantia de acesso ao Judiciário7.

Por fim, no âmbito da legislação ordinária e da 
regulamentação, a questão comporta ponderações que 
devem ser vistas sob o olhar da interpretação sistemá-
tica. É que a depender do negócio jurídico engendrado, 
o contrato de financiamento de litígio deve ser objeto 
de aplicação harmônica entre regras de natureza dis-
tintas – deontologia, Direito Civil, Direito Processual, 
sistema monetário, cambial e tributário, entre outros.

Aqui, talvez a mais relevantes seja a questão deon-
tológica atinente ao exercício da advocacia. Uma vez 
que o patrocinador do fundo de litígio possa influenciar 

em decisões ou estratégias processuais, pode 
estar usurpando no todo ou em parte o exercí-
cio de atividade que é privativa ao procurador.

Sinérgico ao aspecto deontológico, está o 
da regulação monetária, cambial e financeira, 
cuja competência é do Estado. Efetivamente, 
a materialização constante de financiamento 
de litígios por uma atividade pode carac-
terizar atividade financeira, e, dessa forma 
sujeitar o financiador ao controle de Bancos 
Centrais, ou do órgão regulador do mercado 
de capitais (Comissão de Valores Mobiliários/ 
CVM), uma vez que reste caracterizada a 
oferta pública de crédito. Entrariam, assim, 
na zona cinzenta de atividades financeiras ou 
quase, o que ocorre usualmente (v.g. hedge-
funds). Do ponto de vista cambial, a atuação 
de fundos de não-residentes deve ser vista 
com cautela, ante as restrições à atuação de 
entidades estrangeiras e pessoas no exercí-
cio da profissão de advogado.

guilherme oliveira

  mArCoS André vinHAS CATão  

Advogado

  gUilheRme oliVeiRa  

Advogado

O financiamento de litígios (alternative legal 
financing ou third-party litigation funding) é uma 
espécie de contrato em que os custos ineren-

tes a um litígio são financiados por terceiro alheio ao 
caso. Esses podem ser fundos, entidades financeiras e 
comerciais ou pessoas físicas.

Regra geral, caso o financiado (sujeito processual) 
venha a se sagrar vencedor, o financiador tem o direito 
de ganhar parte do benefício econômico1. Caso o finan-
ciado venha a ser derrotado, o financiador não ganha 
nada e, a depender do arranjo contratual, pode ser 
chamado, inclusive, a absorver perdas de sucumbência 
pela via do regresso. 

É assim, do ponto de vista contratual, uma cessão 
de direitos creditórios, mas, em tese, não do próprio 
direito, o qual assim a torna obrigatoriamente one-
rosa, envolvendo álea.

A temática, entretanto, não se encontra dentro 
dos limites exclusivos do Direito Privado. Com efeito, 
a atuação de veículos de financiamento de litígios 
reclama um regime jurídico que deve passar por três 
ordens: (i) a questão ética, (ii) sua inserção diante do 
princípio de acessibilidade à Justiça; (iii) no plano do 
ordenamento, ante a já existência de regras e normas 
que lhe são aplicáveis.2

Ab initio, o financiamento de litígios se refere à 
ética em sua essência, aquela de índole kantiana e pré-
normativa, haja visto a relação ação-regra. A questão 
que se põe sob esta vertente deve passar, assim, pelo 
teste de legitimidade quanto à possibilidade de um 

regime JurídiCo do 
finanCiamenTo de liTígios

Marcos André vinhas Catão
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Feitas essas considerações, resta concluir 
que, apesar dos riscos apresentados, a exis-
tência de fundos de litígio é uma realidade 
que não se pode impedir.

Primeiramente, não temos nem no Brasil 
ou em qualquer outro ordenamento regra 
que o proíba. O fato de ser um contrato atí-
pico, tomando de empréstimo elementos 
genéricos do direito contratual e negocial, se 
constrói com base na autonomia da vontade.

Ademais, a par do princípio de livre aces-
sibilidade, nosso ordenamento já incorpora 
princípios e regras que caracterizam um 
regime jurídico a outorgar limites e possibi-
lidades, e assim razoável grau de segurança 
jurídica ao financiamento de litígios no Brasil. 

Nesse contexto, o CPC brasileiro expres-
samente determina que as partes sempre 
devem comportar-se de acordo com a boa-
fé, além de prever hipóteses de suspeição 
e impedimento dos julgadores.8 Ademais, 
uma sentença objeto de simulação ou colu-
são pode ser rescindida por intermédio da 
ação rescisória9.

Voltando à deontologia, o Estatuto da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) impõe 
a necessidade de se agir de acordo com a 
ética10, prevendo diversas hipóteses de infra-
ção disciplinar em seu art. 34. Dentre essas, 
destaca-se o inciso XVII, que prevê que “pres-
tar concurso a clientes ou a terceiros para 
realização de ato contrário à lei ou destinado 
a fraudá-la” é considerado infração ética.

Poderia se cogitar que no financiamento 
de litígios há a possibilidade de um ter-
ceiro se utilizar de processo visando obter 
objetivo ilegal. O caso Gawker Media tal-
vez seja exemplo de elisão processual, que 
se encontra fora do propósito de atuação 
imparcial das partes. Não obstante, além 
de tal ser vedado, como preceitua o art. 80, 
inciso III do nosso CPC, ainda haveria ques-
tionamento quanto à efetiva ilegalidade do 
processo, na medida em que, de fato, havia 
ilegalidade na postura do Gawker Media ao 
vazar o vídeo íntimo do lutador Hulk Hogan.

Quanto ao fato de reclamar regulação 
extensa, a verdade é que já temos em nossa 
práxis exemplos similares, como a cessão 
de direitos hereditários ou a negociação 
de precatórios, que são cessões de direitos 
muito similares, até mesmo em relação aos 
riscos das partes envolvidas.

Em síntese, o financiamento de litígios 
mostra-se conforme ao nosso atual sistema 
jurídico. Já possuímos princípios, regras e 
instituições sólidas que podem ser tomados 
como marcos para esta nova modalidade de 
cessão de direitos creditórios. Excessos ou 
desvios devem ser submetidos à análise casu-
ística. O que não se deve, contudo, é impor 
um nível de regulação excessivo que possa 
impedir ou tornar inexequível moderno ins-
trumento contratual que é cada vez mais 
crescente em outras jurisdições. 

notAs

1 Sahani, Victoria Shannon, Judging Third-Party Funding, 
UCLA Law Review no 388 – 2016, pgs. 392 e 393.

2 O financiamento de litígios possui grande aplicação na 
Europa e nos Estados Unidos, mas ainda é novo no Brasil, 
o que desafia, em maior ou menor grau, a necessidade de 
sua regulação. Cf. Veljanovski, Cento, Third Party Litigation 
Funding in Europe, Journal of Law, Economics and policy, 
2012. No Brasil, o mercado de financiamento de litígios 
ainda é incipiente, sendo mais frequente em processos 
arbitrais. Todavia, começa a ganhar visibilidade em função 
da entrada de entidades de gestão e administração de 
risco (hedge funds e distressed asset funds).  

3 Disponível em https://www.theguardian.com/techno-
logy/2016/aug/15/peter-thiel-gawker-bankruptcy-law-
suit-hulk-hogan-sextape. Acesso em 10/11/2018, às 12h05.

4 Disponível em https://www.nytimes.com/2016/11/03/
business/media/gawker-hulk-hogan-settlement.html. 
Acesso em 10/11/2018, às 12h07.

5 Disponível em https://www.theguardian.com/techno-
logy/2018/jan/11/peter-thiel-gawker-offer-buy-hulk-ho-
gan-lawsuit. Acesso em 10/11/2018, às 12h04.

6 No Brasil, CF art. 5o caput, XXXV e LV.

7 V.g. Defensoria Pública, CF art. 134, gratuidade de 
custas judiciais; CPC art. 98 e advocacia pro-bono.

8 Arts. 144 e 145

9 CPC arts. 5o, 79 e 966 

10 Lei no 8.906/1994 art. 31 
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  dA redAção  

Os desembargadores federais Reis Friede, Messod Azulay Neto 
e Luiz Paulo da Silva Araújo Filho tomaram posse para o biênio 
2019/2021, respectivamente nos cargos de presidente, vice-pre-

sidente e corregedor regional do Tribunal Regional Federal da 2a Região 
(TRF2), que tem jurisdição sobre os estados do Espírito Santo e do Rio de 
Janeiro. Eles substituíram nas funções, na mesma ordem, os desembar-
gadores André Fontes, Guilherme Couto e Nizete Lobato. “Estamos feli-
zes porque sabemos que a continuidade da administração vai existir, não 
haverá rupturas”, comemorou Fontes durante a transmissão do cargo, em 
solenidade realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

“Trabalhei dois anos na Presidência com a pena certeira de Reis Friede. 
(...) À rigor, era ele quem estava a comandar várias das rédeas do Tribunal. 
Quando cheguei, as pessoas haviam sido indicadas por ele. Assim, no ano 
passado, tivemos a honra de receber o Selo Ouro (premiação do Relatório 
Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça), marca registrada 
de que uma administração feita com diálogo e pensamento coletivo fun-
ciona”, acrescentou o Desembargador André Fontes, que além de anteces-
sor é um velho amigo do novo presidente do TRF2. 

Prestigiaram a solenidade de posse, em 8 de abril, os ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso e do Superior Tribu-

nal de Justiça (STJ) Joel Paciornik; o presidente do Supe-
rior Tribunal Militar (STM), Almirante de Esquadra Mar-
cus Vinícius Oliveira dos Santos; os governadores do Rio 
de Janeiro, Wilson Witzel, e do Espírito Santo, Renato 
Casagrande; o advogado-geral da União, Ministro André 
Luiz Mendonça; os presidentes do TRF3, Desembarga-
dora Therezinha Cazerta, e do TRF4, Desembargador 
Carlos Eduardo Thompson Flores; os presidentes do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Desembar-
gador Claudio de Mello Tavares, do Tribunal de Justiça 
do Amazonas (TJAM), Desembargador Flávio Pascarelli 
Lopes, e do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região 
(TRT1), Desembargador José da Fonseca Martins Júnior; 
entre outras autoridades civis e militares.

para além do combate à corrupção – “Esse evento 
pertence ao povo e à nação brasileira, detentores últi-
mos do Poder Constituinte que criou em 1988 esse 
Tribunal. (....) Nesse novo Brasil não há mais espaço 
para a corrupção endêmica, fenômeno que instalou-se 
em todos os níveis do Estado, putrefando as estrutu-
ras estatais. (...) Não obstante a relevância do combate 
à corrupção, o povo com absoluta razão demanda e 
espera muito mais. Exige uma Justiça forte, unida e 
valorizada, uma resposta judicial efetiva em tempo 
hábil, uma atuação jurisdicional pragmática, com a 
correspondente serenidade, um dos principais atribu-
tos inerentes à magistratura”, comentou o Desembar-
gador Reis Friede em seu discurso de posse. 

Em entrevistas, Friede anunciou que vai tomar 
medidas para aumentar a segurança dos desembarga-
dores e ministros do Tribunal que estão sob ameaça, 
em especial ao Juiz Marcelo Bretas, da 7a Vara Federal 
Criminal da capital fluminense, que coordena as ações 
da Operação Lava Jato no estado. 

Para além do combate à corrupção, o novo presi-
dente do TRF2 acrescentou: “A alavancagem do Judiciá-
rio enquanto poder não foi, paradoxalmente, suficiente 
para ensejar o mesmo panorama quanto aos serviços 
prestados pela Instituição. Fenômeno que certamente 
poderá ocasionar retrocessos quanto ao aludido status 
conquistado. Afinal, a sociedade não tolera mais um 
Poder Judiciário tão custoso e tão moroso. (...) É pre-
ciso inovar em todos os aspectos possíveis, até mesmo 
no âmbito do inadiável aperfeiçoamento do texto cons-
titucional, para, literalmente, desafogar o Judiciário e 
tornar suas prestação mais célere”.

currículos – Reis Friede graduou-se em Direito 
pela Universidade Cândido Mendes, em 1982. Exerceu 
a advocacia em Minas Gerais até ser aprovado na pri-
meira colocação do concurso público para promotor de 
justiça em 1986. Dois anos depois ingressou na magis-
tratura após ser aprovado, novamente em primeiro 
lugar no concurso, tornando-se o então juiz federal 
mais jovem do país. Em 2004, foi promovido por anti-
guidade ao cargo de desembargador federal do TRF2. 
Além da graduação em Direito, Friede é formado em 
Arquitetura, Economia, Administração, Engenharia 
e Matemática. Possui ainda os títulos de mestre em 
Direito do Estado pela Universidade Gama Filho e dou-
tor em Direito Público pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). É ainda diplomado pela Escola 
Superior de Guerra e pela Escola de Comando do Esta-
do-Maior da Aeronáutica.

O vice-presidente, Desembargador Federal Messod 
Azulay Neto, bacharelou-se em Direito em 1986 pela UFRJ. 
Participou da Comissão de Defesa, Assistência e Prerro-
gativas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), junto à 
Justiça Federal, entre 1991 e 1994. Em 2005, ingressou no 
TRF2 pelo quinto constitucional reservado à advocacia. 
Atualmente, é membro da 2a Turma Especializada.   

O corregedor regional, Desembargador Federal, 
Luiz Paulo da Silva Araújo Filho é formado em Direito 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro 
colocado no Exame da OAB em 1984, exerceu o cargo de 
defensor público de 1985 a 1993. Ingressou na magistra-
tura naquele mesmo ano, após ser aprovado, novamente 
em primeiro lugar, no concurso público para juiz federal 
substituto no TRF2. Foi diretor-geral da escola da Magis-
tratura Federal da 2a região entre 2017 e 2019.  

  “o Povo EsPEra muIto maIs”  
novo presidente do trF2 anuncia continuidade 
das ações de combate à corrupção e novas medidas 
para aprimorar prestação jurisdicional

não obstante a 
relevância do combate 
à corrupção, o povo 
com absoluta razão 
demanda e espera 
muito mais”

Desembargador reis Friede
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desfrutar as suas férias ou momentos de 
lazer e confraternização, poderão agora fazê
-lo, e ainda com a vantagem adicional de não 
precisarem se preocupar com a segurança, 
manutenção e permanente conservação do 
imóvel, o que ficará a cargo da administra-
ção do condomínio. 

O que se partilha, na verdade, é o tempo, 
dividido em frações pelos condôminos, para 
que cada um deles possa usar e gozar o imóvel, 
com exclusividade, e na sua totalidade, durante 
o período que lhe cabe. Cada fração temporal 
inclui as instalações, equipamentos e mobiliá-
rio necessários a normal utilização, sendo indi-
visível e não podendo ser inferior a sete dias.

Tal como acontece nos condomínios edi-
lícios, a multipropriedade será constituída 
por ato entre vivos ou testamento, registrado 
no Registro de Imóveis, sendo facultado aos 
condôminos elaborar uma convenção e o 

regulamento interno, para disciplinar e ordenar o uso 
do imóvel e seus direitos e deveres.

Releva notar que o condômino poderá ceder sua 
fração de tempo em locação ou comodato, se não lhe 
interessar desfrutá-la, assim como aliená-la, onerosa 
ou gratuitamente, não se estabelecendo, na lei, direito 
de preferência para os demais condôminos. Isto alavan-
cará outros mercados econômicos, como os da locação, 
construção civil e de seguros, que estão interligados.

A administração da totalidade do imóvel, inclusive 
suas instalações, equipamentos e mobiliário será feita 
pela pessoa indicada no instrumento de constituição, ou, 
na sua falta, por aquela eleita pelos condôminos. Exige a 
lei, o que nos parece acertado, que o condomínio edilício 
em que tenha sido instituído o regime de multiproprie-
dade terá necessariamente administração profissional, 
que poderá ser exercida por empresa hoteleira, a qual 
também ficará encarregada de alugar a unidade, na fra-
ção de tempo que o seu titular não quiser utilizá-la. 

Incumbe a cada condômino contribuir para a con-
servação e administração das áreas comuns, equipa-
mentos e mobiliário, na proporção da quota de sua 
fração de tempo, sendo que no inadimplemento desta 
obrigação é cabível, na forma da lei processual civil, a 
adjudicação ao condomínio da fração de tempo cor-
respondente. Equiparam-se aos multiproprietários os 
promitentes compradores ou cessionários das frações 
de tempo, o que facilitará as suas alienações.

Alguns empreendimentos no Brasil já adotaram 
o sistema de multipropriedade, mas ainda timida-
mente, em razão da ausência de legislação específica, 
aplicando-se, diante da omissão, as regras atinentes 
ao condomínio edilício. Carecia-se, portanto, de segu-
rança jurídica para os multiproprietários, que não dis-
punham, individualmente, de um título registrável. 
Prova eloquente do atraso na adoção do sistema em 
nosso pais nos é dada pelas estatísticas, que mostram, 
só para citar um único exemplo, que na Itália, com área 
muitas vezes menor que a do Brasil, existem mais de 
cinco mil empreendimentos adotando a multiproprie-
dade, e já há décadas, enquanto que aqui ainda não pas-
sam de 500, e, assim mesmo, sem disciplina legal.

O que durante tanto tempo impedia o reconheci-
mento da multipropriedade e seu registro no cartório 
imobiliário era o apego ao princípio da taxatividade 
dos direitos reais, que não incluía, no seu elenco, as fra-
ções de tempo. O obstáculo foi removido, quando a Lei 

no 13.777/2018 alterou o art. 176 da Lei no 6.015/1973, dos 
Registros Públicos, para nele incluir o § 10, segundo o 
qual quando o imóvel se destinar ao regime de multi-
propriedade, além da sua matrícula principal, haverá 
ainda uma outra para cada fração de tempo, na qual 
se registrarão e averbarão os atos a elas referentes e 
seus respectivos titulares. Também se prevê que cada 
fração de tempo poderá, em função da legislação tri-
butária municipal, ser objeto de inscrição imobiliária 
individualizada, o que elevará sua arrecadação. 

Como se vê, passamos a ter, na verdade, um con-
domínio físico-temporal, que melhor atende ao princí-
pio da função social da propriedade, permitindo o seu 
acesso a um número muito maior de pessoas. 

Parece-nos evidente que, como tudo que é novo, a 
implantação da multipropriedade poderá gerar dificul-
dades de adaptação, na convivência entre os multipro-
prietários e no dever de conservar a unidade, no seu 
período de uso, além de não poder ultrapassar a fração 
de tempo que lhe compete ou dificultar seu uso pelos 
demais. Outro desafio a enfrentar é que no lançamento 
e organização do empreendimento deverá haver con-
centração de escolha das frações de tempo durante o 
período de férias escolares ou de verão, especialmente 
nas cidades litorâneas. Embora a lei não o diga, enten-
demos que se possa estabelecer valores diferenciados, 
não em razão da área da unidade, e sim do período de 
tempo escolhido pelo adquirente. 

O que nos parece estimulante, intelectual e social-
mente, é que o direito imobiliário se renova, abrindo 
diferentes perspectivas e modelos, sempre no propósito 
de ampliar os princípios que vieram oxigenar a ordem 
jurídica brasileira, abrindo grande janela para nova 
dimensão ética e social. Em período muito curto, de 
pouco mais de um ano, surgiram o direito real de laje, 
o condomínio de lotes, o condomínio urbano simples e 
os planos de regularização fundiária urbana e rural, aos 
quais agora vem se somar a multipropriedade. 

Como consequência inevitável é preciso que os 
profissionais do Direito se mantenham atualizados, 
decifrando as densas mensagens que emanam des-
tes novos tempos, para que os instrumentos agora 
criados produzam os resultados desejados pelos 
sonhos e ideais que os inspiraram. Temos certeza 
que a comunidade jurídica saberá enfrentar e vencer 
estes novos desafios.

  Sylvio CAPAnemA  

Desembargador aposentado do TJRJ 

Membro do Conselho Editorial

Finalmente, embora com lamentável 
atraso, foi o condomínio em multi-
propriedade reconhecido e regula-

mentado com o advento da Lei no 13.777, de 
20 de dezembro de 2018. Era inconcebível 
que o Brasil, com suas inesgotáveis poten-
cialidades turísticas, tanto tempo resistisse 
para adotar esta modalidade de condomínio, 
já praticada em muitos outros países, com 
excelentes resultados sociais e econômicos.

Cidades litorâneas e estações climáticas, 
principalmente, serão as mais beneficiadas, já 
que o sistema de multipropriedade elimina a 
“segunda casa” que muitos brasileiros costu-
mam manter nestas localidades, mas que per-
manecem desocupadas na maior parte do ano, 
não gerando empregos ou aquecendo o comér-
cio e as atividades de prestação de serviços.

Inúmeras famílias que antes não podiam 
manter isoladamente outro imóvel para 

  a mulTipropriedade  
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Frise-se, desde logo, que a tão falada insegurança 
jurídica em matéria tributária não reside no Sis-
tema Tributário Nacional, esculpido com maes-

tria pelo legislador constituinte original no Capítulo I, 
do Título VI da Constituição Federal (CF), entregando-o 
pronto e acabado, nada deixando à eventual colabora-
ção do legislador infraconstitucional para acrescer ou 
alterar. Por isso, sempre ponderamos que não expressa 
a realidade a costumeira invocação da reforma tribu-
tária para simplificar o Sistema e diminuir o custo do 
cumprimento das obrigações tributárias.

Contudo, na prática, nosso Sistema Tributário, estru-
turado de forma segura na Constituição, tornou-se um 
dos mais inseguros do mundo, tendo em vista a legis-
lação ordinária que se desenvolve com impressionante 
dinamismo caótico, não respeitando as normas e os prin-
cípios constitucionais expressos ou implícitos. A impres-
são que se tem é que estamos convivendo com o princípio 
da ilegalidade ou da inconstitucionalidade eficaz.

Qual o conteúdo e o alcance da segurança jurídica 
em matéria tributária?  

O princípio da segurança jurídica costuma ser 
ancorado no caput do art. 5º da CF, que assegura, entre 
outras coisas, o direito à segurança, que indubitavel-
mente abrange a segurança física e a segurança jurí-
dica. Preferimos ancorá-lo no art. 1º da CF:

“Art. 1º – A República Federativa do Brasil, for-
mada pela união indissolúvel dos Estados e Muni-
cípios e do Distrito Federal, constitui em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre ini-

ciativa;
V – o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição.”

Realmente, não se pode cogitar Estado Democrá-
tico de Direito sem que haja a segurança jurídica que 
decorre do governo de leis, e não do governo de homens, 
cuja vontade, ao contrário da vontade objetiva da lei, 
varia no tempo e no espaço de acordo com as circuns-
tâncias de cada caso concreto. Apenas e tão somente as 
leis elaboradas pelos legítimos representantes do povo 
têm o condão de conferir segurança jurídica. Contudo, 
não se trata da legalidade meramente formal, mas 
daquela legalidade conformada com os textos cons-
titucionais. Outrossim, não bastam leis conformadas 
com a Constituição, pois elas não são auto-operati-
vas. Alguém precisa aplicá-las. O Executivo, quando as 
aplica o faz no interesse próprio, interpretando-as de 
forma distorcida e parcial, principalmente quando se 
trata de cobrar tributos. Outras vezes viola o princí-
pio da proteção da confiança ao descumprir a lei que o 
próprio Estado elaborou. Quem age em conformidade 
com a lei o faz no pressuposto de que o Estado que pro-
duziu a lei a cumpra. Do contrário, de nada adiantaria 
o disposto no inciso II, do art. 5º da CF, segundo o qual 
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei.

O conceito de segurança jurídica está intimamente 
ligado àquele princípio da estrita legalidade, esculpido 
no inciso I, do art. 150 da CF, não comportando qualquer 
tipo de flexibilização, porque é exatamente o princípio 
que permite a previsibilidade do que o poder político do 
Estado pode fazer e não pode fazer.

O princípio da segurança jurídica na seara do 
Direito Tributário no Estado Democrático de Direito 
assume a feição de verdadeiro pressuposto do Direito, 

caracterizado pela existência de sistema jurí-
dico regular do ponto de vista estrutural e 
funcional. Por um lado, requer a elaboração 
de normas jurídico-tributárias estáveis, cla-
ras e objetivas, conformadas com os textos 
constitucionais. Se as leis mudam com fre-
quência, não para reger situações futuras, 
mas para atingir o passado, o Estado estará 
afrontando o princípio da proteção da con-
fiança que igualmente decorre do citado art. 
1º da Constituição. O princípio da segurança 
jurídica que decorre da lei estável, sem o res-
peito ao princípio da proteção da confiança, 
cairá no vazio, será princípio inútil. Por outro 
lado, esse princípio pressupõe a existência 
do Poder Judiciário para fazer cumprir com 
celeridade e de forma contínua aquelas nor-
mas jurídicas conformadas com os textos 
constitucionais, e rejeitar em tempo razoável 
as normas não conformadas com os princí-
pios tributários. São os aspectos – objetivo e 
subjetivo – da segurança jurídica.

o sisTema TribuTário 
naCional e o prinCípio 
da segurança JurídiCa

A reforma tributária 
em discussão, se 
aprovada, trará 
com certeza 
inúmeras incertezas, 
remexendo em 
conceitos já 
pacificados à duras 
penas pelos tribunais”
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A segurança jurídica em matéria tributária vista sob 
o prisma substancial é uma das piores do mundo. Conti-
nuamente são despejadas leis nas três esferas políticas, 
nas quais prevalece a feitura de normas dúbias, comple-
xas e lacunosas que se prestam a toda sorte de interpre-
tações. Esse quadro é agravado pela complementação 
por meio de decretos regulamentadores que, na maioria 
das vezes, inovam as disposições legais. O que é pior, os 
decretos, por sua vez, quase sempre delegam a feitura 
de detalhes por normas complementares – instruções 
normativas, pareceres, portarias, atos declaratórios 
interpretativos, etc. – que não obedecem a hierarquia 
vertical das leis. Resulta disso um cipoal de normas con-
fusas, dúbias e contraditórias compondo o Sistema Tri-
butário, caracterizado por dinamismo caótico, no qual 
ninguém tem a necessária segurança jurídica. 

A burocracia infernal a que são submetidos diutur-
namente os contribuintes constitui matéria prima para 
a expansão da corrupção no âmbito da administração. 
No dizer de Héctor Mairal, que escreveu sobre as “raízes 
legais da corrupção”, o Direito Público ao invés de com-
bater a corrupção  vem fomentando-a.

Outro aspecto da segurança jurídica diz respeito à 
correta e célere aplicação da lei pelo Poder Judiciário, 
que detém o monopólio estatal da jurisdição. Isso, tam-
bém, não vem acontecendo, em parte, como decorrência 
da morosidade causada pela massificação de processos 
envolvendo questões tributárias, que representam 60% 
dos processos em curso nos tribunais, agravada pelo 
dinamismo caótico da legislação que confunde os julga-
dores, abrindo caminho para crescente jurisprudência 
defensiva; de outra parte, como resultado da perda do 
princípio da colegialidade de alguns anos para cá, em 
que cada julgador, às vezes, decide de conformidade 
com suas convicções pessoais, formadas à luz de con-
siderações de natureza extrajurídica, como as questões 
da moralidade, da escassez de recursos financeiros do 
Estado, noções de justiça, etc. Não cabe ao juiz substi-
tuir-se no critério de justiça adotado pelo legislador, sob 
pena de gerar total instabilidade na jurisprudência com 
consequente insegurança jurídica.

Estas são, em apertada síntese, as causas da insegu-
rança jurídica em matéria tributária. Como restabelecê-la? 

O princípio da legalidade, que permite a previsibi-
lidade da ação do poder político do Estado, depende da 
observância do princípio da proteção da confiança, que 
se assenta no princípio da boa-fé objetiva do Estado em 

aplicar efetivamente a lei que elaborou. Os princípios da 
segurança jurídica,  da proteção da confiança e da boa 
fé objetiva são corolários do princípio da legalidade e 
estão todos eles abrigados no art. 1º da CF, que consagra 
o Estado Democrático de Direito como elemento consti-
tutivo da Federação Brasileira. Sem a imbricação desses 
três princípios, o princípio da estrita legalidade tributá-
ria de nada adiantará. A elaboração de leis claras e obje-
tivas, justas e sábias, de nada valerá se elas não forem 
aplicadas, ou se forem aplicadas de forma divorciada da 
vontade objetiva das leis.

Enquanto não enfrentadas e solucionadas, as ques-
tões enfocadas nesse artigo – dinamismo caótico da 
legislação tributária, respeito ao princípio da proteção 
da confiança, estabilidade da jurisprudência dos tri-
bunais superiores – de nada adiantará a pretendida 
reforma tributária, como a que está em discussão no 
Congresso Nacional, pois a complexidade e o elevado 
custo operacional do Sistema Tributário Nacional não 
reside e nunca residiu na CF.

A proposta em discussão (PEC no 293-A/2004), se apro-
vada, trará com certeza inúmeras incertezas, mexendo 
e remexendo em conceitos já pacificados à duras penas 
pelos tribunais, além de acarretar aumento tributário na 
contramão do discurso governamental, pois a União pas-
sará a ter o oitavo imposto seletivo, incidente sobre ope-
rações rendosas e de fácil arrecadação, e o Estado passará 
a deter competência para instituir o quarto imposto, o 
imposto sobre operações com bens e serviços, que certa-
mente consumirá décadas para fixar seu exato significado. 
Além disso, a proposta sob exame traz para o bojo da Cons-
tituição os defeitos da legislação ordinária, incorporando 
normas casuísticas que não se revestem de natureza cons-
titucional, tornando o Sistema Tributário tão complexo e 
confuso quanto a legislação infraconstitucional. 

O razoável seria efetuar emendas pontuais, nos 
termos das sugestões por nós oferecidas na Comissão 
Especial de Reforma Tributária, para explicitar princí-
pios tributários implícitos, visando diminuir as con-
trovérsias jurídicas. Essas propostas simples e de fácil 
compreensão, em número de nove, estão reproduzidas 
em nosso livro Direito financeiro e tributário1.

notAs

1 Direito financeiro e tributário, 27ª Ed., São Paulo, Atlas, 2018, p. 
863-866



Bahia  |  Brasília  |  Goiânia  |  Santo Estevão, Itália  |  Guiné-Bissau

www.gmadvogadosassociados.com.br
telefones +55 71 3029-3996  |  +55 71 3029-3997


