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CONhECImENTO 
quE TRANSfORmA

editorial

  Tiago SalleS  

Vivemos um momento histórico em que a manu-
tenção de saudáveis relações internacionais 
é mais importante do que nunca. Nosso país 

lutou – e segue lutando – para conquistar espaço na 
comunidade internacional. Seja no campo econômico, 
tecnológico, acadêmico e até mesmo em âmbito cul-
tural. Colaborando com essa missão estão, espalhados 
mundo afora, brasileiros e brasileiras que, em seus res-
pectivos campos de atuação, ajudam a divulgar nossas 
excelentes credenciais nos mais respeitados e diversi-
ficados fóruns de conhecimento. Não é pouco. Não é, 
em absoluto, algo que se possa desprezar. Antes o con-
trário. É um esforço, muitas vezes hercúleo, de pessoas 
que investem enormemente em suas pesquisas cien-
tíficas e carreiras para granjear respeito não apenas 
para si, mas para a nação onde nasceram. Pessoas que 
buscam, por meio de seu trabalho, elevar os padrões da 
presença internacional do Brasil, buscando também o 
desenvolvimento nacional em distintas frentes. 

Tudo isso se torna tão mais importante quando ana-
lisamos a necessidade de remover quaisquer rastros 
negativos, alimentados por fatos na esfera da política 
e das relações internacionais que possam abalar a res-
peitabilidade de nossa pátria, arriscando remetê-la ao 
simplório status de “terra inculta e de posições retró-
gradas” – o país do samba e do futebol e ponto final. 

Por isso a importância visceral de eventos como o 
que realizamos em Londres, no início de setembro. Nos 
cinco dias de duração da segunda edição do seminá-
rio “New Trends in the Common Law”, nós, do Insti-
tuto Justiça e Cidadania, ao lado do Instituto de Estu-
dos Jurídicos Avançados da Universidade de Londres, 
pudemos reunir em um mesmo espaço importantes 
pesquisadores e especialistas brasileiros. Muitos des-
ses profissionais conquistaram espaço de respeito 

em universidades da Comunidade Europeia e outros 
ocupam postos de grande relevância no Poder Judici-
ário brasileiro. Tivemos a oportunidade de ouvir, por 
outro lado, as opiniões dos especialistas e acadêmicos 
dos Estados Unidos, Reino Unido e de toda a Comuni-
dade Europeia. Todos eles, brasileiros e estrangeiros, 
são notáveis em suas áreas de atuação e dominam 
profundos conhecimentos sobre Direito, Economia e 
Tecnologia – os principais temas debatidos.   

Foram cinco dias de uma intensa troca de experi-
ências e informações sobre o mundo jurídico interna-
cional, em face das transformações que a Era Digital 
vem impondo à legislação de todos os países ao redor 
do mundo. Pudemos absorver, nesse rico intercâmbio 
de informações, uma importante atualização que cer-
tamente irá permear nossas vivências e nossos estu-
dos de agora em diante.

Por tudo isso, temos a certeza de que nosso país 
conquista cada vez mais respeito perante a comu-
nidade jurídica internacional. O que nos enche de 
orgulho pela oportunidade de estar à frente de um 
empreendimento que oportuniza esse tipo de avanço 
nas relações internacionais entre Brasil e demais paí-
ses que estavam ali representados. Acima de tudo, 
esse tipo de encontro nos traz a certeza de que esta-
mos fazendo nossa parte naquilo que consideramos 
fundamental nos dias de hoje: renovar, reafirmar, 
ampliar e consolidar as ações de relacionamento que 
possam contribuir para que futuro de todo o Planeta 
seja desenhado por condições mais justas, equilibra-
das e sustentáveis para todos.

   

 

B A S I L I O
A D V O G A D O S

Rio de Janeiro

Centro - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 20.030-021
Tel.: 55 21 2277 4200
Fax: 55 21 2210 6316

São Paulo
R. Leôncio de Carvalho, 234 - 4o andar

Paraíso - São Paulo
SP - Cep: 04.003-010

Tel./Fax: 55 11 3171 1388

Brasília
SCN - Qd 04, BL B, Pétala D, Sala 502

Centro Empresarial Varig - Brasília
DF - Cep: 70.714-900

Tel.-Fax: 55 61 3045 6144 

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

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

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

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

 da redação, por ada caperuTo e lígia Maciel 

A capital da Inglaterra foi palco de valiosos debates entre 
magistrados, promotores, acadêmicos e estudantes do 
Brasil, Reino Unido e diversos países durante a segunda 

edição do seminário “New Trends in the Common Law – Inteli-
gência Artificial, Análise Econômica do Direito e Processo Civil”, 
que aconteceu em Londres (Inglaterra), de 2 a 6 de setembro. O 
evento foi organizado pelo Instituto de Estudos Jurídicos Avan-
çados da Universidade de Londres (IALS, na sigla em inglês) e 
do Instituto Justiça e Cidadania (IJC), em associação com a 
Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
(UERJ), a Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo (Ajuferjes) e o Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região (TRF-2).

A abertura do evento foi realizada por Carl Stychin, diretor 
do IALS; o juiz federal Marcus Livio Gomes e o desembarga-
dor federal Aluisio Mendes, professores da UERJ; Tiago Salles, 
presidente do IJC; Karina de Oliveira, juíza federal; e o juiz 
federal Fernando Mendes, presidente da Associação dos Juí-
zes Federais (Ajufe).

O primeiro dia do evento, 2 de setembro, teve como tópico 
central a Inteligência Artificial (IA). Na primeira mesa, sob a 
perspectiva das “profissões”, a presidência ficou a cargo de Ryan 
Abbott, professor da Faculdade de Direito da Universidade de 
Surrey. Quem abriu as palestras foi Stephen Mason, acadêmico 
do IALS, que abordou aspectos como as medidas legais que vêm 
sendo estudadas como prevenção a equívocos, a partir da suposi-

A tecnologia vem influenciando mudanças cada vez mais 
velozes em toda a sociedade. Os efeitos deste complexo 
ciclo de transformações no Judiciário foi o ponto de 
atenção dos especialistas que se reuniram em Londres 
para o seminário promovido pelo IJC e pelo IALS

Ética. Algoritmo, Transparência, Prestação de Contas e Res-
ponsabilidade, contou com a participação da juíza federal Isa-
bela Ferrari. “Houve um aumento no uso de IA e dos algoritmos 
no sistema de justiça criminal britânico. As novas tecnologias 
podem e irão revolucionar nossas vidas, contudo também apre-
sentam desafios éticos jurídicos para a sociedade?”, afirmou a 
palestrante.

Este painel também contou com palestra de Christina  
Blacklaws, da Law Society da Inglaterra e País de Gales, e da 
presidente da mesa, Sandra Watcher, do Instituto de Pesquisas 
de Oxford, que abordou o tema “Algoritmos no Sistema de Jus-
tiça Criminal: um relatório da Comissão de Política Jurídica e da 
Comissão de Política Tecnológica e Jurídica”. 

O Direito sob a perspectiva econômica
A programação da segunda metade do dia teve como tema 

principal a Análise Econômica do Direito, no qual a primeira 
mesa abordou: “Denúncia e DPA (Acordo de Processo Diferido) e 
seus impactos no custo do crime. Precedentes à luz do Direito e 
Economia”, coordenada pelo advogado Rodrigo Fux (doutorando 
na UERJ) e pela juíza federal Fabíola Utzig Haselof, que trouxe 
números sobre o sistema de delação dos EUA, anunciando a 
recuperação de US$ 51 bilhões em 30 anos de operações.

A primeira palestrante foi Mary Inman, profissional do escri-
tório londrino da Constantine Cannon. Um dos pontos caracterís-
ticos do modelo de combate às fraudes nos EUA é a remuneração 
dos delatores – o que gera certa polêmica. “Em geral, são pessoas 
que foram demitidas de suas empresas. Quando assumem o papel 
de informantes, elas eliminam oportunidades no mercado de tra-
balho. Essa remuneração pode ajudá-las até que se restabeleçam”, 
garante a especialista.

A palestra seguinte, “Denúncias no setor 
financeiro do Reino Unido e Acordos de Pro-
cesso Diferidos”, foi apresentada por Alison 
Lui, da Universidade John Moores de Liverpool. 
Ela procurou analisar se existe uma correla-
ção entre a delação e a redução nos crimes de 
ordem tributária. “Pesquisadores analisaram 
casos entre 2003 e 2010 e identificaram que 
houve uma redução no uso de evasão tributária 
e, principalmente, de elisão fiscal”, disse. 

Terceiro palestrante da mesa, Ivo Gico 
Junior, professor de Economia em Direito do 
Centro Universitário de Brasília (UniCeuB), 
comentou que o congestionamento do Judi-
ciário afeta os tribunais do mundo inteiro. 
Segundo ele, sempre ouvimos que o direito 
é um bem público, mas isso inevitavelmente 
esbarra nas dificuldades de acesso aos tribu-
nais pelo todo da população, seja pelos cus-
tos, seja pelo congestionamento que, para-
doxalmente, é um reflexo dos programas 
criados para democratizar a acessibilidade. 

O primeiro dia de evento foi encerrado 
com a palestra do ministro Luiz Fux, vice-pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
que falou sobre o Novo Código de Processo 
Civil e defendeu as soluções alternativas ao 
litígio. “A melhor forma da solução dos litígios, 
dentro da litigância civil, é a conciliação, onde 
não saem vencedores nem vencidos, e se oti-
miza o relacionamento social”, declarou.

 Ministro luiz Fux, vice-presidente do stF,  

 durante sua apresentação, observado pelo  

 desembargador aluisio Mendes 
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ção de que IA nem sempre é a prova de falhas, 
podendo gerar algum tipo de erro em proces-
sos judiciais. O painel também contou com a 
apresentação de Ana Tereza Basilio, mem-
bro do Instituto dos Advogados Brasileiros 
(IAB) e  vice-presidente da OAB/RJ.

Na mesa seguinte, que abordou as pers-
pectivas do IA do ponto de vista dos “tribu-
nais”, a presidência ficou a cargo de Felix Ste-
ffek, da Faculdade de Direito da Universidade 
de Cambridge. No painel “Inteligência Artifi-
cial e Resolução de Conflitos”, ele abordou as 
questões que envolvem a possível substitui-
ção dos julgadores humanos por máquinas, 
destacando que a IA, com o sistema de ODR 
(Online Disrupt Resolution), permite que 
mediadores ou árbitros de diferentes países 
negociem sem estar na mesma sala – uma 
experiência que pode agregar algo valioso 
para as práticas judiciais.

Também participaram deste painel 
Graham Ross (do Grupo Consultivo de ODR 
para a Justiça Civil) e Christopher Markou 
(professor da Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Cambridge).

A mesa sobre Inteligência Artificial e 
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Tributação em debate
O seminário avançou no segundo dia com 

o foco no tema da Tributação, no contexto da 
Economia Digital, com mesa presidida por 
João Dacio Rolim, da Fundação Getúlio Var-
gas de São Paulo (FGVSP). A primeira pales-
tra ficou a cargo do juiz federal e professor 
de Direito Tributário na UERJ, Marcus Livio 
Gomes, que abordou os trabalhos da Organi-
zação para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) no Combate à Erosão da 
Base Tributária e à Transferência de Lucros 
(BEPS). Este módulo teve, ainda, a apresen-
tação de Stephen Daly, professor de Direito 
Societário e pesquisador de pós-doutorado 
no King’s College de Londres (KCL). 

A mesa seguinte teve o tema Tributos 
na Era Digital. Soluções de longo prazo e foi 
presidida por Marcelo Ilarraz, doutorando na 
Universidade de Londres (PhD IALS). Raffa-
ele Petruzzi, da Universidade de Economia e 
Negócios de Viena, trouxe um estudo de caso 
sobre o conceito de digital PE (digital per-
manent establishment), para demonstrar os 
problemas e soluções desse modelo. O tema 
foi ampliado no painel seguinte, apresentado 
por Julia Sinnig, pesquisadora e doutoranda 
da Universidade de Luxemburgo. 

O tema Imposto na era digital e soluções 
de IVA: soluções imediatas? foi debatido 
na mesa seguinte, presidida pelo procura-
dor-geral do município do Rio de Janeiro 
Gustavo da Gama, também professor de 
Direito Financeiro   da UERJ. Ele mencio-
nou as expectativas que existem em torno 
da reforma tributária que está para ser defi-
nida pelo Legislativo. “O IVA está presente 
em 165 países, mas não temos este imposto 
no Brasil. É preciso que haja diretrizes que 
atendam dois princípios pétreos: o princí-
pio do destino e a neutralidade”, declarou. A 
mesa também contou com a apresentação de 
Márcio Fernandes, presidente da Comissão 
de Direito de Comércio Internacional do IAB, 
que enfocou as características e os mode-
los de tributação de zonas fiscais especiais. 
Por sua vez, Felipe Renault, doutorando da 

UERJ, falou sobre sua pesquisa voltada à experiência da tribu-
tação do consumo no Brasil. “Pagamos um preço muito alto no 
Brasil pela não adoção de algumas regras de ouro da prática do 
VAT (Value Added Tax), o que pode ser resumido nas dificuldades 
que temos no sistema tributário”, apontou. A mesa contou, ainda, 
com a apresentação de Gabrielle Galdino, advogada do escritó-
rio londrino Baker & McKenzie, especialista em direito tributário 
e resolução de disputas de IVA e professora assistente de IVA no 
KCL.

Tributos na Era Digital
O período vespertino foi aberto com mesa presidida por Fabio 

Zambitte, professor adjunto de Direito Financeiro na UERJ, que, 
em seu painel, abordou aspectos sobre como a Era Digital pode 
afetar a população, especialmente os mais pobres, com a redução 
ou perda de renda e de direitos trabalhistas. Carlos Alexandre 
de Azevedo Campos, professor adjunto de Direito Tributário na 
UERJ se apresentou na sequência e falou sobre o cenário “ideal” 
da tributação e a “realidade” brasileira, abordando os novos 
desafios e do agravamento dos problemas atuais da tributação, 
com o avanço da economia digital. O juiz britânico Greg Sinfield 
foi o último a se apresentar, esclarecendo as medidas de adapta-
ção da jurisprudência tributária britânica à Era Digital e quais 
os reflexos disso para os contribuintes.  

Para fazer as considerações finais, Doris Canen, pesquisa-
dora de BEPS na UERJ, falou sobre “Aspectos da economia digi-
tal em uma sociedade vigilante”, em que também apontou os 

desafios da tributação na economia digital, 
sobretudo a importância de não ignorar os 
direitos dos contribuintes. O keynote speaker 
do segundo dia de seminário foi Jonathan 
Schwarz, do King’s College Faculty. Ele tam-
bém falou sobre o chamado “capitalismo de 
vigilância” e a busca de corporações podero-
sas para controlar nosso comportamento por 
meio de dados digitais. 

Tendências no Direito Processual
O seminário deu continuidade às mesas 

de debates em 5 de setembro, com o tópico 
central Novas tendências no Direito Proces-
sual. A palestra de abertura foi realizada pelo 
ministro João Otávio de Noronha, presidente 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que 
falou sobre “Precedentes e a perspectiva do 
mandado de certiorari nos Tribunais Superio-
res do Brasil”. “A legislação denominada peti-
tion for a writ of certiorari [pedido de mandado 
de segurança, em tradução literal] dá à corte 
constitucional norte-americana um poder 
discricionário, de escolher as causas que serão 
apreciadas. A dúvida que resta é: aquilo que 
interessa ao cidadão pode não ser importante 
de acordo com a visão da corte”, disse. 

 Ministro João otávio de noronha,  

 presidente do stJ, durante sua palestra 
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stephen Mason, acadêmico do Ials

Graham ross, do Grupo Consultivo de odr para a Justiça Civil

Christina Blacklaws, da law society da Inglaterra e País de Gales
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A doutrina dos precedentes no Reino 
Unido e no Brasil. Uma breve história e o 
estado da arte. Ratio decidendi. Seguindo e 
anulando os precedentes foi o tema da mesa 
seguinte, coordenada pelo desembargador 
federal Aluisio Mendes. Ele abordou as dife-
renças entre o sistema de precedentes do 
Brasil e dos países de common law.

Em sua apresentação, Adam Gearey, pro-
fessor de Direito na Universidade Birkbeck, 
de Londres, explicou que, na Inglaterra, a 
doutrina do precedente tem forte natureza 
coercitiva. “Entretanto, esta coercibilidade 
não significa sanção. Quando se afirma que o 
direito inglês é um direito baseado na juris-
prudência, significa dizer apenas que as deci-
sões dos juízes em um caso particular consti-
tuem um precedente”.

A palestra seguinte, com o tema Prece-
dente judicial – Hobbes e inovação, foi apre-
sentada por Alan Brener, professor na Facul-
dade de Direito da University College London 
e da Universidade Queen Mary de Londres. 
Ele começou por uma revisão histórica das 
transformações que o cenário legislativo da 
Inglaterra chegando à atualidade, para expli-

do gerenciamento de casos em seu país, 
até chegar as reformas de Lord Woolf e 
às regras de procedimento civil (RCP). 
Rebecca Mooney, doutoranda na Universi-
dade Oxford, também falou sobre as RCP, 
porém avançando para o ponto de vista de 
seu impacto nos próximos 20 anos. 

O keynote speaker do quarto dia de evento 
foi o ministro Luis Felipe Salomão, do STJ, 
que falou sobre o tema “Precedentes e Tribu-
nais Superiores: aspectos gerais da segurança 
jurídica”. “Temos é uma diversidade de tribu-
nais, interpretando um conjunto grande de 
legislação federal. Então claro que se a nossa 
base é a legalidade estrita, é necessário aos 
órgãos de cúpula uniformizar essa interpre-
tação. Mas isso permite um ativismo muito 
maior no sistema da civil law, do que no sis-
tema da common law”, declarou o ministro.

Ações coletivas na Inglaterra e no País de 
Gales

A mesa seguinte foi coordenada pelo 
desembargador  federal André Fontes e teve 
como primeira palestrante Rachael Mulheron, 
professora de Direito Penal e Justiça Civil no 

car, por exemplo, a ocorrência da “reversão”: quando um tribunal 
superior na hierarquia nega a decisão de um tribunal inferior em 
um recurso no mesmo caso, caso a sentença proferida por este 
último seja considerada incorreta. 

A mesa seguinte foi coordenada por Humberto Dalla 
Bernardina de Pinho, professor titular de Direito Pro-
cessual Civil na UERJ, que falou sobre os meios alter-
nativos de resolução de controvérsias (ADR, da sigla em 
inglês), abordando o crescimento dessas práticas nos tri-
bunais de todo o mundo. John Sorabji, professor sênior 
da Universidade College de Londres, se apresentou na  
sequência e trouxe uma revisão histórica sobre a introdução 

 Ministro dias toffoli, presidente do stF 

CaPa

 Ministro luis Felipe salomão, do stJ, 

durante sua palestra 

richard susskind, presidente da society for Computers and law (sCl)

Departamento Jurídico da Universidade Queen Mary de Londres. 
Na sequência, apresentou-se Stefaan Voet, professor nas univer-
sidades de Leuven e de Hasselt (ambas na Bélgica), especializado 
em Processo Civil, Contencioso complexo, ADR, ODR e projeto de 
resolução de disputas e custos de litígio.

A palestra de encerramento ficou a cargo de Richard Susskind, 
presidente da Society for Computers and Law (SCL), organismo 
social não governamental voltado à educação em tecnologia da 
informação e direito. “Nossos sistemas de justiça estão rastejando. 
E uma das soluções é o tribunal virtual. É a ideia de que você tem 
audiências, mas você não precisa fazer isso pessoalmente, você usa 
vídeos e realiza uma audiência presencial. Todas as partes estão 
conectadas e a audiência em si é completamente virtual. Só que 
ainda precisamos de advogados e de juízes”.

Encerrando o evento, o ministro José Antonio Dias Toffoli, 
presidente do STF, falou sobre o tema Informação, tecnologia e 
inteligência artificial: melhores práticas e desafios para o judici-
ário brasileiro. Ele destacou o papel do STF como última instância 
recursal e Corte Constitucional. “Nenhuma Suprema Corte no 
mundo julga tanto quanto o STF”, disse. “Neste cenário, é essencial 
o desenvolvimento de ferramentas que garantam estabilidade, 
uniformidade, previsibilidade, coerência e integridade à 
jurisprudência dos Tribunais. A Justiça também precisa se trans-
formar e se adaptar aos novos tempos. Um mundo digital exige 
uma Justiça digital. Ou seja, uma Justiça célere, dinâmica e tam-
bém digitalmente conectada”, concluiu. 

Fo
to

s: C
h

ristian
 Sm

ith



15 Outubro 2019   |  Justiça & Cidadania   no 23014 eM Foco

O Seminário foi aberto com a mesa A rea-
lização da Justiça e a insolvência, moderada 
pela juíza da 6a Vara Empresarial do Rio de 
Janeiro, Maria Cristina Brito de Lima. “Este 
é o momento específico para discutirmos 
não só a questão da insolvência, mas a crise 
que vem se produzindo e o que efetivamente 
estamos fazendo para melhorar ou piorar a 
situação”, comentou ela.

A primeira palestra, A especialização da 
Justiça empresarial, foi apresentada pelo 
desembargador Manoel Pereira Calças, pre-
sidente do TJSP. Ao fazer uma revisão his-
tórica, ele comentou que “a especialização 
implicou que o nível da advocacia empresa-
rial seja extremamente elevado. Isso porque 
os grandes profissionais da área sabem que 
devem ter uma resposta à altura de juízes 
igualmente especializados”. 

O juiz Marcelo Sacramone, da 2a Vara 
de Falências de São Paulo, apresentou o pai-

nel A crise da empresa em números, com dados do 
Observatório da Insolvência da Associação Brasileira 
de Jurimetria. Foram analisadas 906 recuperações 
distribuídas entre 2010 e 2018. “A recuperação é um 
termômetro da crise do País, pois o advogado da recu-
peranda antecipa esse movimento”. O estudo mostrou 
que, após a aprovação do plano de recuperação judicial 
(no caso de planos aprovados até 2016), 57,1% das recu-
perações ainda não acabaram; 18,2% saíram do plano; e 
24,7% faliram cumprindo o plano. 

Juliana Bumachar falou sobre O experimento do 
STJ na insolvência, trazendo quatro temas para refle-
xão: a cessão fiduciária de direitos creditórios (flexi-
bilização da trava bancária); competência para tratar 
sobre exclusão de bens de capital essencial de socie-
dade em recuperação judicial; a possibilidade de previ-
são de exoneração dos avalistas e demais coobrigados 
nos planos de recuperação judicial; e a recuperação 
judicial do produtor rural (registro e submissão do 
crédito). “Questões controversas como essas são temas 
que não serão trazidos no PL 10.220”, esclareceu ela. 

 da redação, Por ada CaPeruto 

Como abordar um assunto complexo como a Lei de Recuperação de Empresas 
e Falências de modo que seja possível observar as diferentes perspectivas 
inerentes a este tema? A organização do V Seminário de Direito das Empre-

sas em Dificuldade acertou ao estruturar uma grade de palestras que se mostraram 
praticamente complementares umas as outras, em uma sequência lógica, que per-
mitiu aos especialistas convidados abordarem pontos específicos de todo o questio-
namento que gira em torno do Projeto de Lei no 10.220/2018, atualmente em trâmite, 
e que irá reformular a referida norma legal.

O evento aconteceu em 20 de setembro, no Plenário Evandro Lins e Silva da 
OAB/RJ, com transmissão ao vivo pela Internet. E os responsáveis por esse feito 
foram a advogada Juliana Bumachar, presidente da Comissão de Recuperação Judi-
cial, Extrajudicial e Falência da OAB/RJ, e o professor Marcio Souza Guimarães. Na 
abertura do seminário, Bumachar, idealizadora do projeto em 2015 – na época 
das comemorações dos dez anos da Lei de Recuperação e Falências –, destacou 
a importância do evento, em particular para toda a comunidade jurídica do Rio 
de Janeiro. “Nosso Seminário vem ocorrendo há cinco anos, sempre debatendo 
em profundidade os temas da insolvência e reunindo os maiores especialistas da 
área”, comentou a advogada, que é presidente da citada Comissão. “Nosso desafio 
é inovação e concretude prática. E como inovar buscando não só os temas mais 
relevantes, mas, acima de tudo, mostrar como isso irá se refletir no nosso dia a 
dia. Nosso propósito é abrir todos esses temas de maneira concatenada, para que 
possamos sair daqui com múltiplas reflexões”, disse Guimarães.

 NOvOS CAmINhOS pARA AS  
 EmpRESAS Em DIfICuLDADES
Evento debateu a reforma da Lei de Recuperação Judicial 
em ampla gama de abordagens

 Professor Juan Vazquez; Professor Marcio Guimarães; Juiz Paulo assed; Ministro Paulo de tarso sanseverino, do stJ;  

 Juliana Bumachar, presidente da Comissão de recuperação Judicial, extrajudicial e Falência da oaB/rJ 

desembargador Manoel Pereira Calças, presidente do tJsP; Professor Marcio Guimarães; secretário-adjunto 

da oaB/rJ Fábio nogueira; a Presidente da Comissão de recuperação Judicial, extrajudicial e Falência da 

oaB/rJ Juliana Bumachar; e a Juíza Maria Cristina Brito de lima
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A segunda parte do seminário começou com o 
tema As relações obrigacionais da empresa em crise, 
com moderação do advogado Paulo Penalva Santos. 
A palestra A liberdade de contratar diante da crise, 
apresentada pelo advogado José Gabriel de Assis, 
abordou o tema do ponto de vista do período posterior 
aos processo de recuperação judicial, quando estão 
implicadas certas restrições. “São restrições que estão 
dentro de uma grande razoabilidade e, na prática, o 
devedor tem uma ampla liberdade de contratar. Ele 
continua na posse dos seus bens e na administração de 
seu negócio”, esclareceu. 

A crise é causa de intervenção judicial no equi-
líbrio dos contratos?, foi o tema apresentado pelo 
professor Fábio Ulhoa Coelho. Depois de comen-
tar sobre os diferentes tipos de regimes de contra-
tos que existem no direito empresarial brasileiro, 
ele esclareceu que o único papel do Judiciário na 
busca do equilíbrio nos contratos é fazer com que 
a distribuição dos riscos atenda ao que foi acer-
tado entre as partes. “Há dois momentos em que a 
intervenção judicial acaba interferindo no equilíbrio 
dos contratos. O primeiro é quando se faz o controle 
de legalidade durante os planos de recuperação; o 
segundo é quando se define a competência do juízo 
recuperacional”, disse.

questionamento sobre “qual é o juízo compe-
tente para o pedido?”. Também citou exem-
plos de empresas que atuam no contexto da 
modernidade tecnológica, como Uber e Air 
BnB. E, como destaque, falou sobre o caso do 
gigante das finanças, Lehman Brothers, que 
envolveu nove países e mais de 70 processos.

O ministro do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), Paulo de Tarso Sanseverino, ficou 
encarregado de falar sobre A cooperação 
entre juízos transnacionais – court to court 
cooperation. Ele fez uma explanação sobre a 
cooperação na insolvência transacional com 
base no PL 10.220, do qual participa com 
sugestões por meio de uma comissão do STJ. 
“As grandes vantagens dos protocolos de coo-
peração são a rapidez, o fato de evitar inter-
pretações equivocadas, dando mais segurança 
e, também, por representar uma forma de 
cooperação efetiva entre os juízos, tribunais 
e autoridades competentes”, disse o ministro.

O tratamento globalizado da crise da 
empresa – insolvency protocol foi o painel 
apresentado pelo promotor de Justiça e pro-
fessor Juan Vazquez, que lembrou que o proto-
colo de cooperação vem previsto no PL 10.220 
e serve de instrumento para que seja realizada 
a cooperação jurídica entre as cortes. “O proto-
colo é fundamental e tem um aspecto prático e 
célere como devem ser as tomadas de decisões 
que envolvem a reestruturação e recuperação 
de empresas”, disse para, na sequência, entrar 
em detalhes sobre o tema.

A mesa final do Seminário foi Mediação 
e arbitragem diante da insolvência, mode-
rada pelo advogado e professor Peter Ses-
ter. O ministro do STJ, Ricardo Cueva, no 
painel A experiência da mediação no direito 
das empresas em dificuldade. “A lógica do 
processo falimentar é basicamente de uma 
intervenção externa, judicial. São regras 
imperativas baseadas em preceitos de uni-
versalidade, equilíbrio e ponderação. As solu-
ções negociadas têm uma lógica contratual 
que procura encontrar algum consenso, ape-
sar da simetria de interesses que existe entre 
os contendores”, comentou.

O advogado Sérgio Campinho foi con-
vidado a falar sobre O limite obrigacional 
da recuperação judicial e extrajudicial. “É 
importante caracterizar a total ruptura do 
sistema da recuperação de empresas em 
2005, o abandono da velha concordata e o 
surgimento do instituto de recuperação judi-
cial e extrajudicial, que ainda estão em enten-
dimento”, começou, seguindo para a compa-
ração dos pontos da concordata em relação à 
recuperação judicial, que trouxe o ambiente 
da negociação em que o tribunal é o palco. “A 
recuperação não é concurso de credores, a 
falência sim”, declarou antes de avançar para 
outros artigos da lei de recuperação judicial.

Entrevista com o ministro
A parte vespertina do Seminário promo-

vido pela OAB/RJ foi aberta com a mesa A 
insolvência transnacional, moderada por 
Paulo Assed. A primeira palestra foi condu-
zida pelo professor Márcio Souza Guimarães, 
que falou sobre O critério de fixação de com-
petência – Centre of main interests. Ele ana-
lisou o caso de empresas globais como a OGX 
e a Oi para tratar do tópico da jurisdição, no 

O advogado Nelson Eizirik apresentou o painel A 
interpretação da cláusula compromissória e a crise 
da empresa. “Estamos em um momento de pensar, tal-
vez de uma maneira um pouco crítica, sobre a extensão 
da arbitragem. Temos vários desafios na integração do 
direito da arbitragem com a recuperação, em que não 
estão muito claros ainda os limites entre  a competência 
da arbitragem   e a do juízo da recuperação judicial”, 
pontuou antes de avançar sobre aspectos como as 
demissões nas empresas em crise.

O painel final foi conduzido pelo advogado Edu-
ardo Pecoraro, sobre o tema A recuperação judicial 
e a falência diante dos procedimentos arbitrais em 
curso. Segundo ele, existem vários problemas práti-
cos que se colocam a respeito de como harmonizar ou 
compatibilizar estas questões, que não são antagôni-
cas, mas podem, em determinados momentos, gerar 
algum tipo de conflito. “Embora exista a competên-
cia dos árbitros, discute-se os efeitos dessa sentença 
arbitral em relação, principalmente, a essencialidade 
daquele contrato. Que podem ou não ser sopesados 
ou levados em consideração pelo juízo da recuperação 
judicial. Se admitir que isso seja feito, como evitar que 
o juízo da recuperação não entre no mérito da sen-
tença arbitral?”, questionou. 

O último painel foi apresentado em formato de 
entrevista, conduzida pelo ministro do STJ, Luis Felipe 
Salomão, que recebeu uma breve homenagem pro-
ferida pela vice-presidente da OAB/RJ, Ana Tereza  
Basilio. Sobre o tema Atualidades do direito das 
empresas em dificuldades, o ministro dialogou com 
os professores Ivo Waisberg e Manoel Justino Bezerra 
Filho, e os advogados Flávio Galdino e Juliana Loss. 
“A legislação que cuida de falências e de recuperação 
acaba funcionando como um marcador internacional 
de eficiência de um determinado país para fluxo de cré-
dito, para concessão de empréstimos, para a economia 
deslanchar. Todos nós que aqui estamos estudamos 
formas para melhorar a eficiência, para destravar o 
crédito, para que as garantias sejam respeitadas e para 
que haja segurança jurídica”, disse o Ministro.

O Seminário foi encerrado com a palestra do 
Deputado Federal Hugo Leal, que destacou que o 
projeto está em processo de construção e, a partir 
desse aspecto, abordou quais são os pontos essen-
ciais para eventual reforma da lei de falências e 
recuperação judicial. Professor Marcio Guimarães; a advogada Juliana loss; Professor Ivo Waisberg;  Ministro luis Felipe salomão, do stJ;  

 o advogado Flavio Galdino; Professor Manoel Justino Bezerra Filho; e a Presidente da Comissão de recuperação Judicial,  

 extrajudicial e Falência da oaB/rJ, Juliana Bumachar 
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 ana tereza BaSilio 

Membro do Conselho Editorial 

Vice-Presidente da OAB/RJ

 Bruno di Marino 

Advogado

Nosso publicismo (endêmico e acadêmico) é um 
caso sério. E seriíssimas são as suas verdades 
canônicas e dogmáticas. A primeira e a maior 

delas, a insuflada supremacia do interesse público 
e seu caráter indisponível. O que é isso, no entanto, 
ninguém, rigorosamente, nunca soube dizer – não, ao 
menos, de modo satisfatório, ou sem rocamboles ideo-
lógicos. Na prática de nossa vida republicana, quem o 
diz, em ordem crescente, é a Administração, a Receita 
Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário. 

O indivíduo, não. Este é o gentio e o profano. Ele 
encarna o capital, o solipsismo. As raízes disso são muito 
profundas, atávicas, eclesiásticas e, sobretudo, culturais: 
de birra com o idealismo Europeu, e na busca de uma 
originalidade tropical, nossos modernistas inventaram, 
há quase cem anos, Macunaíma e todo o seu ideário 
quejando, que impregnou de modo silencioso e difuso 
o nosso imaginário social, embalou o corpo, a mente 
e a alma de gerações e gerações e agora não sabemos 
como nos livrar dele e de toda essa desastrosa tradi-
ção; engenho e arte, entre nós, viraram malandragem 
(pobre Camões ...). Somos educados, então, a desconfiar 
e anatemizar o indivíduo e, ao mesmo tempo, a sermos 
o anti-herói. Como remédio, e reação a isso, o interesse 

O DECRETO N. 9.760/2019 E A 
pOSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO 
ADmINISTRATIvA Em mATÉRIA 
AmBIENTAL: pOR quE NÃO?

público só podia vir a ser o interesse do Poder Público. 
Com isso, nosso publicismo integralista - potencializado 
ao grau máximo com a Constituição Federal de 1988 - 
nubla-nos a visão de ver que República não é, como tem 
sido na nossa, para (manter) o Poder Público, mas para 
proteger, inspirar, promover e expandir o indivíduo. 
Nós invertemos e sepultamos a lógica da Modernidade e 
erguemo-nos entre bolsões medievais e arranjos de pre-
valência de autoridade. 

Nesse contexto – sumariamente traçado aqui a 
título de obiter dictum –, fica fácil, simples e rápido 
dizer não, de bate-pronto, para muitas aparentes 
inquietações do espírito. De fato, como admitir-se, v.g., 
arbitragem sobre tributos, se o Poder Judiciário está 
aí para, ao fim e ao cabo, resguardar os seus próprios 
interesses? E – talvez com uma carga dramática ainda 
mais forte, com mais apelo social e midiático -, como 
admitir-se, ainda, conciliação em matéria ambiental, 
tema difuso – concernente a todos – par excellence?

É exatamente isso o que a Rede Sustentabilidade 
questiona na ADPF n. 592, ajuizada perante o Supremo 
Tribunal Federal. O texto normativo impugnado é o 
Decreto 9.760/2019, que alterou o Decreto 6.514/2008. 
Como argumento, sustenta um caleidoscópio de teses 
e um abecedário de questões. Afinal – vale aqui um 
parêntese -, tudo, entre nós, é constitucional; e há 
princípios para todos os lados e para todos os gos-
tos; e quando não há, inventa-se; há, com efeito, mais 
princípios no empíreo da Constituição do que estradas 
circuláveis no chão do nosso país continental; há mais 
princípios no nosso emaranhado constitucional do que 
empresas, negócios e empregos circulando no mundo 
da vida; nesse contexto, todo malabarismo retórico é 
possível. Espremendo, no entanto, todas as teses da 
Rede, voltamos, na essência, à velha arenga: o processo 
administrativo ambiental não admitiria a fase de con-
ciliação, por ser tema de interesse indisponível, embora 
a própria Lei de Mediação (Lei n. 13.140/2015) preveja 
sua incidência nessa hipótese, desde que a matéria seja 
passível de transação.

Este texto, como já se vê, não é um texto acadêmico 
– ele é direto; nem será um arrazoado judicial. Não 
dará conta, portanto, de todo o cipoal de questões pos-
tas naquela ação de controle concentrado – até por-
que, recentemente, o parecer emitido pela Advocacia 
Geral da União, da lavra da Dra. Maria Carla de Avelar 
Pacheco, assim já o fez, com zelo. Basta-nos, por ora, 

atermo-nos ao seu núcleo, acima já referido; é sobre 
esse invencível mantra que, aproveitando o ensejo do 
tema, pretendemos deixar algumas reflexões.

Começamos, então, pelo final, isto é, pelo elemento 
pragmático. Arbitragem e, agora, mais recentemente, 
mediação, antes de mais nada, nasceram – quer dizer, 
foram resgatadas do ostracismo de quase um século 
de desuso – para desafogar o Poder Judiciário. A con-
ciliação, não. Esta, agora reforçada com o novo Código 
de Processo Civil, sempre ineriu à noção de processo; 
isto é, se há processo, há possibilidade de uma solução 
consensual. A questão reside sobre o objeto a transigir, 
se disponível ou não - e aí caímos no velho mantra. Mas 
por que não estender a salutar sistemática da concilia-
ção para dentro do processo administrativo - perante, 
portanto, a própria Administração? A promessa cons-
titucional de acesso amplo à Justiça, de fato, como a 
prática mostra diuturnamente, revelou-se uma ficção, 
ou não alcançou o resultado prometido: quando ela não 
demora, ou não vai aos cambulhões, com o julgamento 
em bloco de miríades processos em listas, julga como 
quem legisla, numa transnaturação da função judi-
cante – e os expedientes são vários. Já não se julgam 
mais, hoje, com efeito, casos concretos – isso é cada 
vez mais raro -, mas, sim, teses abstratas de segundo 
grau (nós, por outro lado, inveterados advogados, ainda 
acreditamos que Direito é caso concreto; Direito são os 
fatos, e as provas, e as circunstâncias, e os textos troca-
dos, e os padrões de conduta). 

Depois – ainda na dimensão pragmática -, o maior 
cliente da Justiça (muito, muito, muito longe dos demais) 
é o Estado, com todas as suas ramificações, tentáculos 
e servidores. E o Estado já não dá mais conta de ter que 
se julgar diariamente, por tudo que não cumpriu (e não 
faremos aqui a listagem da inadimplência ...). Para que, 
então, arbitragem, mediação e conciliação, se elas, sem 
a presença do Estado, pouco ou nada contribuirão para 
mitigar esse déficit de Justiça? Ou a Justiça togada 
ficaria só para o Estado? Aliás, e aqui voltamos a um 
ponto que sempre nos intrigou: se a arbitragem tam-
bém é jurisdição (ou equivalente), e se o árbitro, como 
todo julgador, deve, comme il faut, ser imparcial e justo 
ao julgar, isto é, ao aplicar a mesma legislação (no caso 
de direitos públicos) que o juiz togado aplicaria, por-
que, então, a priori, se entende que o juiz togado seria 
mais imparcial e justo? Com base em que se dá essa 
pressuposição? Já no que tange à conciliação, que nos 

 ana tereza Basilio 
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(art. 37). Ele é intuído, dito implícito, e, mais certo dizer, 
especulado e extraído a partir de construções teóricas 
e, sobretudo, ideológicas. O que há de positivado, nela, 
como postulado estruturante da República, é o princípio 
da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), cuja ema-
nação, enquanto projeção de sua personalidade inserida 
numa organização de produção, espraia-se às empresas. 
O que ela contempla, ainda, é o primado do trabalho e da 
iniciativa privada, também como pilares estruturantes 
(art. 1º, IV e 170, caput). Conciliar, pois, enquanto respon-
sável ato de racionalidade, tendo sempre por parâmetro 
as balizas legais reitoras do mérito do conflito – não se 
trata, pois, repita-se, de perdão –, dimana da própria 
noção de pessoa (que busca ser) livre, na sua inserção 
dentro do setor produtivo, e que procura autodetermi-
nar sua vida e responder por seus atos. Sem falar, como 
já visto, que a lei da ação civil pública admite a celebra-
ção de TACs pela Administração em matéria ambiental 
e a Lei de Mediação prevê sua utilização, inclusive em 
sede extrajudicial, a respeito de direitos indisponíveis, 
mas passíveis de transação. Mais uma vez, trata-se de 
uma questão de pensamento; de como se quer pensar, 
e de como se quer agir. E caberá ao Supremo Tribunal, 
também aqui, pensando sobre esse tema, decidi-lo de 
modo definitivo, oficial e publicístico.

Enquanto ele não o faz, o que restaria dizer? São 
trinta anos de Constituição Federal – e cem emendas 
constitucionais já editadas, numa média de 3,3 por ano 
(e quanto tempo de debate nas casas do Congresso 
Nacional não se leva para elaborar uma emenda?; 
quanto capital político não é preciso mobilizar para 
isso? quanto tempo isso não engessa o país?). Já não 
terá sido tempo demais para se perceber que esse 
modelo empolado nos empurra para baixo e para trás 
com o peso de uma âncora continental? Já não se viu 
que, em meio a tantos maus fados, singramos numa 
nau que, para salvar a sua tripulação, despeja no mar 
a toda hora a avaria grossa? Dignidade da pessoa 
humana é pura retórica constitucional – ou ao menos 
nisso se converteu. O público, na prática, vale mais. O 
coletivo – que não tem rosto, nem responsabilidade – 
vale mais. O partido, esse, então, vale muito mais. Asso-
ciações, ONGs etc, tudo vale mais in terrae brasilis. Até o 
sindicato, em franca decadência e descrédito mundial, 
aqui ainda vale mais. Enquanto não se investir e acre-
ditar no indivíduo, enquanto não apostarmos na pes-
soa – capaz de criar coisas belas e também de assumir 

interessa aqui mais de perto, como invocar o dogma 
da supremacia do interesse público se ela seria instau-
rada com e perante a própria Administração Pública 
(arts. 97-A e 98-A do Decreto n. 9.760/2019), um dos 
seus guardiães? Qual a coerência teórica, para não nos 
estendermos mais a respeito, desse argumento? Ade-
mais, a própria Lei n. 7.347/1985, no seu art. 5º, §6º, 
admite, no âmbito judicial, a celebração de Termos de 
Ajustamento de condutas em ação coletivas, inclusive 
em matéria ambiental. E, dentre os legitimados para 
tanto, constam da lei, além do Ministério Público, a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
(art. 5, I, III). Como seria, então: caberia transação no 
âmbito judicial, mas não caberia no âmbito adminis-
trativo, o que pouparia as partes e o Poder Judiciário de 
novas demandas? A Constituição Federal, no entanto, 
para muito além das garantias individuais do contra-
ditório e da ampla defesa, não distingue entre processo 
judicial e processo administrativo (art. 5º, LV).

A pragmática, por sua vez, remete-nos ao início, 
isto é, à filosofia – e só um pouquinho dela não faz mal. 
Como admitir-se, ainda hoje, o paradigma do público 
como o da pretensa perfeição? O que ele nos trouxe, 
e até onde chegamos com ele, sobretudo nesses trinta 
anos de Constituição Federal de 1988? Até quando 
perpetuaremos esse modelo punitivista, judicialista, 
reacionário, retrógrado e, sobretudo, ineficiente? E a 
judicialização de tudo? Até quando esperaremos o STF 
definir às quartas-feiras todas as pautas em repercus-
são geral? Até quando esperaremos que ele diga como 
deve ser o mundo da vida em relação a tudo? A Cons-
tituição é pesada; a Justiça é pesada; o Poder Público é 
mais do que pesado; e tudo isso pesa financeira e inte-
lectualmente contra a sociedade; mas, principalmente, 
no campo das liberdades; precisamos ser tutelados 
em tudo. Não seria mais razoável, numa democracia 
fundada na dignidade da pessoa, investir na racionali-
dade? Não seria mais razoável investir na possibilidade 
de se estabelecer, notadamente em matéria sancio-
natória, um diálogo sério e responsável com vistas a 
uma tentativa de solução consensual entre infrator e 
a sociedade, aqui na figura da própria Administração? 
Por que excluir, na largada, essa via, como se fora uma 
proposição herética? No caso de dano ambiental, o 
objetivo da conciliação não seria o de safar ou perdoar 
o infrator, mas o de se alcançar, em prol da coletivi-
dade, com menos custos, menos tempo, menos buro-

os seus erros e responder por eles -, seremos isso que 
somos hoje e que nunca deixamos de ser. Modernidade 
é o combate e a superação da superstição, do obscu-
rantismo e do dogma. E não há, entre nós, dogma mais 
obscuro que o do nosso publicismo. Precisamos de uma 
nova literatura; precisamos, urgentemente, absorver o 
ideal emancipatório da Modernidade (o Eu, senhoras e 
senhores, não é pecado!); nem que seja gradativamente, 
e aos poucos. Quando se decide por não fazer, ou por 
não se fazer por si, ou por desfazer o que fora feito – 
como era o lema da nossa antropofagia tupiniquim -, 
um terceiro vem ocupar esse espaço vazio do ócio; essa 
é a nossa tradição política vulgar; este foi, e continua a 
ser, entre nós, o Estado brasileiro - com suas pródigas 
promessas não cumpridas, de direita e de esquerda, de 
prover e abastecer a nossa indolência irresignada com o 
mundo. E quando se defende tout court a lógica do Poder 
Público, o que se perpetua é a lógica da autoridade, a 
lógica do Poder, a lógica estatal, a lógica, enfim, parali-
sante, que torna tudo estátua, como o olhar da Medusa. 
Não é o clima que faz uma nação – Singapura também 
é um país tropical; é o governo, a religião e a cultura ... 
(Voltaire, in Comentários Políticos). Aliás, fica aqui, para 
começarmos, uma singela sugestão bibliográfica – em 
tempos de pós-Iluminismo (feito pelo Poder Público): 
que se releia menos Rousseau e mais Voltaire. A vida é 
de verdade; não é feita nos gabinetes.

cracia e menos danos colaterais, a solução legal mais 
eficaz e satisfatória. Isso não atende aos postulados 
dos princípios constitucionais da eficiência, da – dese-
jada – celeridade, e da racionalidade? Isso também não 
é constitucional? Até quando levaremos às últimas 
consequências essa síndrome puída e esgarçada de 
Maniqueu? Mas esse obsoleto conflito entre a luz e a 
sombra resistiria, ainda hoje, aos fatos? Será realmente 
o público, por antecipação, o virtuoso, e o particular, o 
criminoso? Seja como for, não haverá, sempre, ao fim 
e ao cabo, o pródigo caminho do acesso à Justiça? O 
Ministério Público não está aí para isso? O Poder Judi-
ciário não está aí para isso? A questão, pois, é de pensa-
mento; de como se quer pensar, e de como se quer agir.

Por fim, um pouco de técnica, para que os alarmis-
tas não se exaltem. O Decreto n. 9.760/2019, ao dispor 
sobre a possibilidade de conciliação no âmbito de pro-
cesso administrativo sancionador, não altera, antes de 
mais nada, o regime de responsabilidade civil de repara-
ção dos danos, nem elide a obrigação legal de recuperar 
o meio ambiente (art. 98-C, 2º). Além disso, ele reforça 
a independência entre as esferas de responsabilidade 
ambiental, restringindo a possibilidade de conciliação à 
esfera administrativa. Ademais, o núcleo de conciliação 
ambiental seria apenas uma etapa no processo ambien-
tal sancionador e não retiraria a competência da auto-
ridade julgadora no julgamento da infração. Por fim, o 
núcleo de conciliação ambiental poderia apenas apre-
sentar soluções legais para a resolução de conflitos.

Restaria, ainda, nesse debate, um tema sensível, con-
cernente ao princípio da separação de poderes, que roça, 
por tabela, em questão de competência. A Rede defende 
que não há lei, no âmbito administrativo, notadamente 
em matéria ambiental, a prever a possibilidade de conci-
liação; que essa via, portanto, seria inaugurada só agora, 
e apenas por decreto. A AGU, por sua vez, sustenta que 
a Lei n. 9.605/1998 (art. 80) dispõe que a disciplina jurí-
dica do processo administrativo sancionador relativo a 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente se dê 
por decreto; e que, embutida nessa disciplina jurídica, 
estaria a previsão de conciliação. Cita, ainda, nesse sen-
tido, como linha supletiva, o novo Código de Processo 
Civil e defende que a conciliação não é exclusividade do 
Poder Judiciário. Aqui voltamos, após mais uma volta no 
relógio, ao ponto de partida: a propalada indisponibili-
dade do interesse público. Quanto a isso, caberia dizer 
que tal princípio não consta da Constituição Federal 
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I. O postulado da reserva de jurisdição

Uma Constituição, no sentido clássico da expressão, tem 
por objetivos: a) fundar a ordem jurídica; b) organizar 
juridicamente o Estado; c) estabelecer limites ao poder, 

seja fixando o modo como será exercido,  seja garantindo os indi-
víduos frente à inegável assimetria dos ocupantes dos cargos 
públicos com o conjunto social; e, d) reconhecer e proteger os 
direitos individuais.

A reserva de jurisdição, na ordem jurídica brasileira, submete 
ao Poder Judiciário o levantamento do sistema de garantias em 
relação a um núcleo essencial de direitos, ou seja, não são todos 
os direitos fundamentais, mas, sim, apenas uma pequena par-
cela, dita essencial, e especialmente protegida pelo constituinte 
da intromissão indevida de órgãos de persecução criminal, ou 
administrativa, que demandam ordem judicial expressa, prove-
niente de autoridade competente, investida de garantias institu-
cionais e pessoais para o mister de julgar.

Segundo o Ministro Celso Mello, “o postulado de reserva cons-
titucional de jurisdição importa em submeter, à esfera única de deci-
são dos magistrados, a prática de determinados atos cuja realiza-
ção, por efeito de explícita determinação constante do próprio texto 
da Carta Política, somente pode emanar do juiz, e não de terceiros, 
inclusive daqueles a quem haja eventualmente atribuído o exercício 
de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”. (MS 
23452/RJ)

AS INvESTIGAÇÕES DO COAf:  
uTILITARISmO vERSuS pRINCÍpIO 
DA RESERvA DA JuRISDIÇÃO 

II. Das discussões no âmbito do STF a res-
peito do sigilo bancário e fiscal diante da 
edição da LC 105/01.

O Supremo Tribunal Federal vem, ao 
longo do tempo, debruçando-se sobre a 
necessidade de se ter autorização judicial 
para a utilização de dados fiscais e bancários 
no âmbito de investigações criminais.

Acerca do tema, o histórico julgamento 
do RE nº 389.808/PR, de relatoria do emi-
nente Ministro Marco Aurélio, recebeu a 
seguinte ementa:

SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS – 
RECEITA FEDERAL. Conflita com a 
Carta da República norma legal atri-
buindo à Receita Federal – parte na 
relação jurídico-tributária – o afasta-
mento do sigilo de dados relativos ao 
contribuinte”.(RE 389.808/PR, Relator 
o Ministro Marco Aurélio, Tribunal 
Pleno, DJe de 10/5/11).

A posteriori, foi submetido ao crivo da 
Suprema Corte o RE 601.314 que tratou da 
proteção da intimidade e sigilo de dados de 

O papel de garante do STF na preservação 
dos direitos fundamentais
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mações relativas à CPMF para efeito de lançamento de tributos 
diversos, oportunidade  na  qual  vencedora, por maioria, a tese 
de que sujeita, a apresentação de informações bancárias deta-
lhadas, à prévia autorização judicial, observada a reserva de 
jurisdição nas hipóteses de quebra de sigilo”. 

O Min. Gilmar Mendes lembrou que “julgamos a possibilidade 
de o Tribunal de Contas proceder diretamente à quebra de sigilo (MS 
22.801, rel. Min. Menezes Direito)”,  “negamos também ao Ministé-
rio Público o direito de fazê-lo (CR 7323, rel. Min. Celso de Mello)” e 
“rechaçamos o compartilhamento dessas informações entre Polícia 
e Receita Federal do Brasil (Inq. 2593 Agr, rel. Min. Ricardo Lewa-
ndowski, DJ 15.2.2011).”

A LC 105/01 também foi objeto de análise pelo Supremo Tri-
bunal Federal no julgamento conjunto das ADI’s nsº 2.386, 2.390, 
2.397 e 2.859, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli. 
Registre-se o teor de trecho da ementa do acórdão proferido 
quando do julgamento das citadas ADI´s:

particulares diante da redação do art. 6º da 
Lei Complementar 105/011. O STF entendeu 
pela possibilidade de utilização dos dados 
bancários pela Receita Federal, uma vez que 
tais dados estariam sendo transferidos de 
uma situação de sigilo (bancário) para um 
sigilo ainda mais rigoroso (fiscal), em situa-
ções específicas e para fins tributários. Segue 
item da ementa:

4. Verifica-se que o Poder Legislativo 
não desbordou dos parâmetros cons-
titucionais, ao exercer sua relativa 
liberdade de conformação da ordem 
jurídica, na medida em que estabele-
ceu requisitos objetivos para a requisi-
ção de informação pela Administração 
Tributária às instituições financeiras, 
assim como manteve o sigilo dos dados 
a respeito das transações financeiras 
do contribuinte, observando-se um 
translado do dever de sigilo da esfera 
bancária para a fiscal. (RE 601314, Rela-
tor(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal 
Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓR-
DÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 
GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 
15-09- 2016 PUBLIC 16-09-2016)

Por ocasião do julgamento desse recurso 
extraordinário, na parte que interessa foi 
editado o seguinte enunciado no tema 225 de 
repercussão geral:

225 – a) “O art. 6º da Lei Complemen-
tar 105/01 não ofende o direito ao sigilo 
bancário, pois realiza a igualdade em 
relação aos cidadãos, por meio do prin-
cípio da capacidade contributiva, bem 
como estabelece requisitos objetivos e 
o translado do dever de sigilo da esfera 
bancária para a fiscal”.

A reserva da jurisdição para a apresen-
tação de informações bancárias detalhadas 
foi destacada pela eminente Ministra Rosa 
Weber, quando remeteu-se ao RE 389.808, 
onde asseverou que “(...) Em tal feito se ques-
tionou a possibilidade de utilização das infor-
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EMENTA: (...)
4. Os artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 
105/2001 e seus decretos regulamentares (Decre-
tos nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e nº 4.489, 
de 28 de novembro de 2009) consagram, de modo 
expresso, a permanência do sigilo das informa-
ções bancárias obtidas com espeque em seus 
comandos, não havendo neles autorização para 
a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-
se de uma transferência de dados sigilosos de um 
determinado portador, que tem o dever de sigilo, 
para outro, que mantém a obrigação de sigilo, 
permanecendo resguardadas a intimidade e a 
vida privada do correntista, exatamente como 
determina o art. 145, § 1º, da Constituição Fede-
ral. (ADI 2859, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, 
Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓR-
DÃO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 
PUBLIC 21-10-2016, grifou-se)

Na ocasião do julgamento supramencionado, o 
eminente Ministro relator ressaltou:

Em seguida, pode-se observar o desenvolvi-
mento paulatino da atuação fiscalizatória, 
que se inicia com meios menos gravosos ao 
contribuinte: é que a natureza das informa-
ções acessadas pelo Fisco na forma do art. 
5º da lei complementar é, inicialmente, bas-
tante restrita , limitando-se, conforme dis-
põe o seu § 2º, à identificação dos “titulares 

das operações e dos montantes globais men-
salmente movimentados, sendo vedada a 
inclusão de qualquer elemento que permita 
identificar sua origem ou a natureza dos 
gastos a partir deles efetuados” .
Perceba-se, pois, que, com base nesse dispositivo, 
a Administração tem acesso apenas a dados gené-
ricos e cadastrais dos correntistas. Essas infor-
mações obtidas na forma do art. 5º da LC são cru-
zadas com os dados fornecidos anualmente pelas 
próprias pessoas físicas e jurídicas via declaração 
anual de imposto de renda, de modo que tais 
informações, do ponto de vista da Administração 
Tributária, já não são, a rigor, sigilosas.
Apenas se, no cotejo dessas informações, forem 
“detectados indícios de falhas, incorreções ou 
omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, 
a autoridade interessada poderá requisitar as 
informações e os documentos de que necessitar, 
bem como realizar fiscalização ou auditoria para 
a adequada apuração dos fatos” (§ 4º do art. 5º).
Em tal caso, para o exame mais acurado das 
informações financeiras por autoridades e agen-
tes fiscais tributários, a LC 105, em seu art. 6º, 
traça requisitos rigorosos, uma vez que requer: 
a existência de processo administrativo ins-
taurado ou procedimento fiscal em curso, bem 
como a inexistência de outro meio hábil para 
esclarecer os fatos investigados pela autoridade 
administrativa.

A análise da manifestação supra destacada eviden-
cia a cautela adotada pela Suprema Corte, com o obje-
tivo de  garantir que a atuação fiscalizadora do Poder 
Público não se arvore a infringir os limites constitu-
cionais que zelam pela preservação da privacidade e 
dignidade dos particulares.

No mesmo sentido, o voto Min. Marco Aurélio no 
citado acórdão lembrou precedente do Ministro Celso 
de Melo no MS nº 23.851/DF:

[...] A ruptura da esfera de intimidade de qual-
quer pessoa – quando ausente a hipótese con-
figuradora de causa provável – revela-se’ – mas 
parece que, no Brasil, pressupõe-se que todos 
sejam salafrários, até que provem em contrá-
rio – ‘incompatível com o modelo consagrado 
na Constituição da República, pois a quebra de 
sigilo não pode ser manipulada, de modo arbi-
trário, pelo Poder Público ou por seus agentes. 
Não fosse assim, a quebra de sigilo converter-
seia, ilegitimamente, em instrumento de busca 
generalizada, que daria ao Estado – não obstante 
a ausência de quaisquer indícios concretos – o 
poder de vasculhar registros sigilosos alheios, 
em ordem a viabilizar, mediante a ilícita utiliza-
ção do procedimento de devassa indiscriminada 
(que nem mesmo o Judiciário pode ordenar), o 
acesso a dados supostamente impregnado de 
relevo jurídico-probatório, em função dos ele-
mentos informativos que viessem a ser eventu-
almente descobertos.

No estudo do leading case do tema 225 e nas refe-
ridas ADI’s restou admitida a possibilidade de acesso 
às informações cobertas por sigilo bancário por entes 
públicos, numa verdadeira transferência de informa-
ções à seara fiscal, destinadas ao exclusivo fim de fisca-
lização da arrecadação tributária.

Ainda assim, mesmo diante da excepcional autori-
zação para acesso às informações de natureza bancária 
e fiscal conferida ao Fisco, há de ser observado o dever 
de manutenção do sigilo de tais dados, que não pode-
rão ser objeto de divulgação, veiculação e comunicação 
a outros órgãos, inclusive o MPF.

III. O tema 990 frente ao atual quadro jurisprudencial 
do STF

Recentemente, o eminente Ministro Dias Tóffoli 
proferiu decisão  no RE 1.055.941/SP, determinando, 

dentre outras medidas, “a suspensão do processa-
mento de todos os inquéritos e procedimentos de 
investigação criminal (PIC’s), atinentes aos Ministérios 
Públicos Federal e estaduais, em trâmite no território 
nacional, que foram instaurados à míngua de super-
visão do Poder Judiciário e de sua prévia autorização 
sobre os dados compartilhados pelos órgãos de fiscali-
zação e controle (Fisco, COAF e BACEN), que vão além 
da identificação dos titulares das operações bancárias e 
dos montantes globais, consoante decidido pela Corte”.

O objeto do RE 1.055.941, ainda que guarde seme-
lhanças com os casos historicamente apreciados pela 
Corte, trata de questão diversa: o compartilhamento 
de informações cobertas por sigilo por entes inte-
grantes da Administração Pública para fins de inves-
tigação penal.

O Supremo Tribunal Federal, no âmbito desse 
recurso extraordinário, reconheceu a repercussão 
geral dessa discussão constitucional e assim resumiu 
o objeto de análise no tema 990:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. 
COMPARTILHAMENTO COM O MINISTÉRIO 
PÚBLICO, PARA FINS PENAIS, DOS DADOS 
BANCÁRIOS E FISCAIS DO CONTRIBUINTE, 
OBTIDOS PELO FISCO NO LEGÍTIMO EXER-
CÍCIO DE SEU DEVER DE FISCALIZAR, SEM 
A INTERMEDIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 
TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES EM 
FACE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA 
INTIMIDADE E DO SIGILO DE DADOS. ART. 5º, 
INCISOS X E XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIO-
NAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM 
INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA 
ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM 
REPERCUSSÃO GERAL.

Destaco, de logo, que o tema supramencionado, 
a ser apreciado pelo STF em regime de repercussão 
geral, não se confunde com o tema 225 apreciado no 
RE 601.314. Enquanto o tema 225 se arvora no estudo 
do quanto disposto no artigo 5º, inciso X, da Constitui-
ção Federal, o tema 990 se presta a apreciar a extensão 
da garantia prescrita no inciso XII do mesmo artigo.

A distinção entre os dispositivos constitucionais 
suscitados em cada um dos casos analisados foi, inclu-
sive, objeto da precisa manifestação proferida pelo 
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Min. Gilmar Mendes quando do julgamento do RE 
601.314 já destacado.

Assim, tendente a apreciar a possibilidade de com-
partilhamento de dados para fins de investigação 
penal, o RE 1.055.941/SP protocolado em 21/06/2017, foi 
submetido à relatoria do Min. Dias Toffoli, que assim se 
manifestou nos autos:

Feito esse registro, anoto que as razões escritas 
trazidas ao processo pelo requerente agitam 
relevantes fundamentos, que chamam a atenção 
para situação que se repete nas demandas múl-
tiplas que veiculam matéria atinente ao Tema 
990 da Repercussão Geral, qual seja, as balizas 
objetivas que os órgãos administrativos de fis-
calização e controle, como o Fisco, o COAF e o 
BACEN, deverão observar ao transferir automa-
ticamente para o Ministério Público, para fins 
penais, informações sobre movimentação ban-
cária e fiscal dos contribuintes em geral, sem 
comprometer a higidez constitucional da inti-
midade e do sigilo de dados (art. 5º, incisos X e 
XII, da CF).
Isso porque, o julgamento das ações diretas de 
inconstitucionalidade pelo Plenário no qual 
se reconheceu a constitucionalidade LC nº 
105/2001 (ADI’s nsº 2.386 2.390, 2.397 e 2.859, 
todas de minha relatoria, julg. 24/2/16, DJe 
21/10/16), foi enfático no sentido de que o acesso 
às operações bancárias se limita à identificação 

dos titulares das operações e dos montantes 
globais mensalmente movimentados, ou seja, 
dados genéricos e cadastrais dos correntistas, 
vedada a inclusão de qualquer elemento que 
permita identificar sua origem ou [a] natureza 
dos gastos a partir deles efetuados, como prevê 
a própria LC nº 105/2001.

O entendimento exarado na recente decisão mono-
crática do Min. Dias Toffoli no RE 1.055.941/SP apenas 
corrobora os argumentos outrora suscitados pelos 
membros da Suprema Corte, no sentido de reconhe-
cer o uso de dados bancários particulares, tão somente, 
pelo Fisco e a necessidade de autorização judicial para 
a utilização por outros órgãos.

IV. O argumento utilitarista
A decisão supramencionada foi objeto de impug-

nação, por meio da ADPF n. 602/DF, na qual o partido 
Rede Sustentabilidade tentou a sua reforma e descons-
tituição. Distribuída ao Min. Ricardo Lewandowski, 
teve negado seguimento monocraticamente, onde des-
tacou que “o pensamento binário concernente a falaciosa 
dicotomia entre a proteção individual – que, de acordo 
com a peça exordial, edificaria benefícios às organizações 
criminosas – e o direito coletivo da sociedade, não sub-
siste a qualquer linha argumentativa no campo do Direito . 
Isso porque basta ao MPF ou a autoridade administrativa, 
em existindo fundadas dúvidas sobre a prática de ilícitos 
criminais, propugnar ao Poder Judiciário, no momento e 
no procedimento adequado, o compartilhamento de infor-
mações que envolvam recursos provenientes de qualquer 
prática criminosa. E remata: “os argumentos utilitaristas 
da parte autora – no sentido da necessidade  de combater 
os ilícitos transnacionais por meio do compartilhamento 
das informações – não me impressionam, nem tampouco 
autorizam tornar letra morta os dispositivos constitucio-
nais em testilha.’

Fica claro que os argumentos utilitaristas, contra-
postos à decisão do Min. Dias Toffoli, foram expressa-
mente rechaçados na decisão do Min. Ricardo Lewan-
dowski, por não se sustentarem diante dos direitos e 
garantias fundamentais, de cunho deontológico, con-
sagrados na Constituição Federal de 1988.   

Isso porque na vertente do utilitarismo é dada uma 
prioridade quase irrestrita ao bem-estar da coletividade 
em detrimento dos indivíduos singularmente consi-

derados, passando esse critério de utilidade geral de 
bem-estar majoritário a conformar a ação dos órgãos 
de poder constituídos para definir o que será legítimo 
ou não. Assim, nessa concepção utilitária de direito, que 
definitivamente não se coaduna com a ordem jurídica 
brasileira, todo o agir será justificado a partir daquilo 
que Bentham denomina de princípio da utilidade.2

Esse utilitarismo - que parece ser a concepção de 
Direito adotada por grande parte da mídia brasileira 
- permitiria que em nome dos interesses da coletivi-
dade, direitos individuais fundamentais consagrados 
constitucionalmente fossem solapados em razão da 
necessidade de combater os ilícitos transnacionais 
por meio de um compartilhamento irrestrito das 
informações. 

Isso porque, foi criado, pelos meios de comunicação 
de massa, uma mentalidade generalizada de que há um 
inimigo comum, a ser combatido a qualquer modo, por 
meio de uma premissa, equivocada do ponto de vista 
constitucional, de que um tratamento mais rígido e 
autoritário, característico de um  Estado de cunho 
policialesco possa trazer como resultado uma política 
penal mais eficaz do que a resultante de um Estado 
Democrático de Direito. 

Aqui cabe, inclusive, uma crítica formulada por 
Michael Sandel ao utilitarismo, quando afirma que por 
meio desta concepção de Direito, “os indivíduos têm 
importância, mas apenas enquanto as preferências de 
cada um forem consideradas em conjunto com as de 
todos os demais.”3

V. Conclusão
Diante do exposto, constata-se que a evolução 

jurisprudencial   revela que o entendimento exarado 
na recente decisão monocrática do Min. Dias Toffoli 
no RE 1.055.941/SP apenas corrobora e consolida os 
argumentos outrora suscitados pelos membros da 
Suprema Corte, no sentido de reconhecer o uso de 
dados bancários particulares, tão somente, pelo Fisco.

O tema 225, ‘a’, apenas destaca que “o art. 6º da Lei 
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo 
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cida-
dãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, 
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado 
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.

A questão do compartilhamento dos dados fiscais 
e bancários para fins de investigação criminal será 

apreciado, de forma definitiva pelo STF, na análise do 
tema 990, e, mantidos seus precedentes deverá consa-
grar que somente mediante autorização judicial o fisco 
poderá encaminhar tais informações para apuração 
criminal. 

Embora o combate à criminalidade seja um norte 
que oriente qualquer comunidade que se pretenda 
organizada, tal meta política não pode ser dissociada, 
no emprego de instrumentos para a sua consecução, 
de princípios fundamentais, que tutelem a dignidade 
da pessoa humana. Nessa operação, então, visando à 
eficiência das políticas penais, o Estado não poderá, de 
modo algum, ao restringir o âmbito de proteção de um 
direito individual de um investigado, desconformar 
utilitariamente o seu núcleo essencial. 

Toda vez em que os poderes constituídos, no 
âmbito da seara criminal, deixarem, de forma utilitá-
ria, de observar o caráter deôntico de direitos funda-
mentais, o Supremo Tribunal Federal, garante da Carta 
Magna e do Estado Democrático de Direito, será cha-
mado a intervir de forma contramajoritária para tute-
lar os chamados direitos individuais, que devem ser 
entendidos como normas de controle, que impõem ao 
Estado um dever-ser que, em caso de inobservância de 
seu conteúdo essencial já densificado, importará certa-
mente na invalidação do ato questionado, fazendo com 
que, ao final, prevaleçam os desígnios imperativos dos 
comandos contidos na Constituição Federal.

NOTAS

1 Art. 6º As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão 
examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, 
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, 
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento 
fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela 
autoridade administrativa competente.

Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os docu-
mentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, obser-
vada a legislação tributária.

2 Para Bentham uma ação está em  conformidade com o que ele deno-
mina de princípio da utilidade quando a sua tendência de aumen-
tar a felicidade da coletividade é maior do que aquela de diminuí-la 
(BENTHAM, Jeremy. An introduction to the principles of morals and 
legislation. Kitchener: Batoche Books, 2000, p. 15).

3 SANDEL, MICHAEL J. Justiça — O que é fazer a coisa certa. Tradução 
Heloísa Matias e Maria Alice Máximo. 12ª ed. Rio de Janeiro: Civiliza-
ção Brasileira, 2013.
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tado ocorrido nos Jogos Olímpicos de Muni-
que, em 1972, que culminou no brutal assas-
sinato de todos os atletas israelenses, talvez 
tenha sido o fato mais emblemático para o 
mundo, que assistia ao bárbaro massacre 
pela televisão. Novamente a história contem-
porânea era escrita com sangue judeu derra-
mado sobre o território alemão, e justamente 
na cidade onde o nazismo havia sido conce-
bido no período entreguerras. Obviamente, 
a instabilidade sedimentada às margens do 
Rio Jordão sempre foi mais um empecilho ao 
desenvolvimento dos negócios e um inegável 
entrave para os investimentos.

Contudo, não obstante tantas adversi-
dades presentes na região, Israel ocupa o 
vigésimo segundo lugar lugar no ranking dos 
países com os melhores índices de desenvol-
vimento humano do planeta, figurando entre 
as principais economias do mundo. O governo 
israelense, ao contrário de alguns dos seus 
vizinhos, usou a riqueza nacional para propi-
ciar o bem-estar de sua população, que, atu-
almente, desfruta de um alto padrão de vida, 
comparável ao que se vê em parte da Europa. 

Antes visto apenas como a terra do leite 
e do mel, atualmente Israel se destaca em 
diversos setores produtivos, a exemplo do que 
ocorre em relação às indústrias de softwares e 
artigos farmacêuticos. Israel também é reco-
nhecido pela técnica da lapidação e exportação 
de diamante, e ainda pela engenharia de cir-
cuitos integrados, bem como pela captação de 
energia solar (Usina de Ashalim), ou seja, por 
ser detentora de tecnologia de ponta. Entre-
tanto, o que mais impressiona diz respeito ao 
seu potencial no agronegócio. Mediante o uso 
de um sistema bastante avançado, a atividade 
agrícola é desenvolvida de forma extraordiná-
ria em uma região desértica, que compreende 
mais da metade do seu território, onde se pro-
duz grande quantidade de grãos em meio a 
tantos outros gêneros alimentícios. 

No Brasil, o espanto causado pelo estrei-
tamento dos laços com Israel só se justi-
fica pela ignorância a respeito da história 
harmônica entre os dois países. O governo 

brasileiro foi um dos primeiros a reconhecer a legiti-
midade do Estado de Israel, na ocasião em que o diplo-
mata Oswaldo Aranha presidia a Assembleia Geral das 
Nações Unidas, deliberando sobre as novas linhas fron-
teiriças em território palestino. Desde o início, Brasil e 
Israel seguem estendendo o intercâmbio nos campos 
técnico e científico. Fora esse aspecto, a receptividade 
do povo israelense no âmbito cultural também é bas-
tante significativa, a exemplo das obras de Oscar Nie-
meyer edificadas na Terra Santa.

Em 2007, Israel passou a integrar, na condição de 
parceiro extrarregional, o acordo de livre comércio 
com o Mercosul, abrangendo não apenas a abertura 
de mercados, mas também uma série de medidas de 
cooperação mútua. Entretanto, a nova aliança assi-
nada com Israel tem como destaque a importação de 
tecnologia capaz de resolver o problema de irrigação 
para a agricultura desenvolvida no nordeste brasileiro, 
do mesmo modo em que foram solucionadas questões 
ainda mais complexas presentes nos campos israelen-
ses. Aliás, faz tempo que os produtores brasileiros uti-
lizam no plantio os fertilizantes produzidos em Israel. 
Em contrapartida, o Brasil poderá diversificar a expor-
tação para Israel, o que até então era muito limitada 
à venda de alimentos, e, com certa timidez, calçados, 
metais e celulose.

 desembargador henrique nelson Calandra 
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Advogado

Nos últimos dias de 2018, quando o Primeiro-Ministro de Israel Benjamin Netanyahu 
pisou em solo brasileiro, o mundo voltou os olhos com mais atenção para o pró-
ximo governo que anunciava uma diferente postura do Brasil frente ao cenário 

internacional. A oposição ao Presidente Jair Bolsonoro, que havia se iniciado de forma 
voraz muito antes de sua posse, não poupou críticas à histórica reaproximação entre os 
dois países, a despeito dos benefícios esperados pela combinação de múltiplos interesses 
bilaterais. Nas redes sociais não faltou quem lançasse argumentos em desfavor do aperto 
de mão entre os dois chefes de Estado, sob o fundamento de que a nova aliança provocaria 
retaliações por parte do mundo árabe, como se uma parceria comercial pudesse signifcar 
algum tipo de posicionamento em relação às desavenças existentes no Oriente Médio.

Após ter sobrevivido às tragédias genocidas da diáspora e da escravidão, o povo judeu 
finalmente constitui-se em Estado quase três anos após a Segunda Grande Guerra. O que 
parecia ser o fim de um sofrimento milenar era apenas o início de uma série de outras 
dificuldades atreladas aos campos político e econômico. Além de precisar reviver tão pre-
cocemente o pesadelo do conflito armado, com o envolvimento na Guerra dos Seis Dias, 
o novo país teve ainda de enfrentar uma forte depressão econômica deflagrada pela crise 
do petróleo de 1973. Se a desvalorização da moeda israelense despertava preocupação 
nos anos que antecederam aos embargos promovidos pela OPEP (Organização dos Paí-
ses Exportadores de Petróleo), conjectura ainda pior estava por vir na década de oitenta, 
quando a hiperinflação alcançaria o seu ápice. E como efeito da política monetária res-
tritiva, na qual as elevadas taxas de juros constituem a sua espinha dorsal, a população 
israelense iria experimentar o dissabor da recessão que perdurou até a retomada do cres-
cimento da economia mundial em 2003.

Como se não bastassem os problemas de ordem financeira, Israel vem enfrentando 
incessantes ataques terroristas desde a sua formação, não havendo aviso prévio para 
que qualquer ambiente se transforme em um verdadeiro campo de batalha, em razão do 
inconformismo de inúmeros grupos políticos contrários à partilha da Palestina. O aten-

O BRASIL NAS áGuAS  
DO JORDÃO
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Diante de tantos aspectos positivos vindos dos mais 
variados setores, não há espaço para previsões pessimis-
tas, calcadas em superstições disfarçadas de prognóticos 
políticos, e esporadicamente disseminadas por algum pro-
feta do fracasso. O Brasil precisa de muitos parceiros como 
Israel que sirvam de inspiração para a saída da enorme 
crise econômica que o assola. O método da vitimização 
já não repercute positivamente em canto algum, exceto 
para aqueles que parecem ter adormecido em meados da 
década de sessenta. Não se trata de uma questão de incli-
nação para esquerda ou direita, mas sim do propósito de 
estar do lado certo, compreendido como tudo aquilo que 

favoreça o crescimento do povo brasileiro 
em todos os seus aspectos materiais e ima-
teriais, sem prejuízo do seu papel dissemina-
dor da paz e da fraternidade entre os povos.

Há muitos anos o Brasil vem se desta-
cando na Organização das Nações Unidas 
como o país que sempre sai em defesa das 
soluções pacíficas, por mais complexos que 
sejam os incidentes diplomáticos em tela. 
Devemos, inclusive, admitir que a benevo-
lência do governo brasileiro no campo do 
Direito Internacional por vezes tenha extra-
polado os limites do razoável, como nos casos 
em que foi concedido asilo político a crimi-
nosos comuns travestidos de perseguidos 
por motivos ideológicos, negando-se indevi-
damente a extradição, sem apresentar argu-
mentos justificáveis. Fora essa mácula em 
nossa história das relações internacionais, 
o que se espera do atual governo é a manu-
tenção do ímpeto pacifista do povo brasileiro 
dentro e fora do território nacional.

As linhas que separam as fronteiras são 
imaginárias e cumprem perfeitamente a 
tarefa de delimitar a soberania sobre as rique-
zas naturais e o alcance dos exércitos. Todavia, 
o ser humano que sobre as quais caminha é 
real, de carne e osso, e seu natural desejo de se 
relacionar, independentemente das diferen-
ças étnicas e religiosas, é intenso, indomável, 
e ultrapassa sobremaneira todas as barreiras 
que possam ser criadas pela conveniência. 

direito internaCional

sergio ricardo do amaral Gurgel
 aleXandre CHini 

Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça

O protesto extrajudicial é um dos ins-
titutos jurídicos mais modernos do 
ordenamento jurídico brasileiro, 

tendo o legislador federal reconhecido essa 
eficiência, sobretudo na busca pela desju-
dicialização, conforme se infere da norma 
insculpida no art. 517 do Novo CPC (pro-
testo das decisões judiciais transitadas em 
julgado) e no art. 1o, parágrafo único, da Lei 
no 9.492/1997 (protesto das certidões da 
dívida ativa da União, Estados e Municípios 
e de suas respectivas autarquias e fundações 
públicas).

Por outro lado, o atual Código Civil agre-
gou um importante valor jurídico aos cre-
dores de títulos e documentos de dívida 
ao estabelecer que o protesto extrajudicial 
interrompe a prescrição, ex vi de seu art. 202, 
III, diferentemente, da mera “negativação 
direta” nas mencionadas entidades repre-
sentativas da indústria e do comércio ou 
naquelas vinculadas à proteção do crédito, 
que, por óbvio, não têm o condão de inter-
romper a prescrição.

DA ACESSIBILIDADE ISONÔmICA 
AO SERvIÇO DE pROTESTO DE 
TÍTuLOS
Considerações sobre os provimentos no 86 e no 87//2019  
da Corregedoria Nacional de Justiça

Sem embargo, em diversos Estados da 
Federação, a acessibilidade ao serviço do pro-
testo de títulos estava a depender da anteci-
pação dos valores a serem pagos aos tabelio-
natos, fazendo com que estivessem alijados 
de tal procedimento oficial diversos micro 
e pequenos empresários (e também pessoas 
físicas) que não dispunham de recursos para 
proceder a tal pagamento antecipado dos 
emolumentos. 

A edição do Provimento no 86, de 29 
de agosto de 2019, da lavra do Corregedor 
Nacional de Justiça, Ministro HUMBERTO 
MARTINS, é um marco histórico para a ati-
vidade notarial e para a economia do País, ao 
desonerar os mais diferentes tipos de cre-
dores que desejem utilizar a via do protesto 
extrajudicial. 

A lógica do Provimento nada mais fez do 
que refletir a norma do art. 325 do Código 
Civil (“Presumem-se a cargo do devedor as 
despesas com o pagamento e a quitação”) que 
se coaduna com o art. 37, parágrafo 1o, da Lei 
9.492/97.

ProteSto eXtraJudiCial
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crédito no Brasil estará facilitada, posto que, 
arcarão com esses mesmos emolumentos 
e despesas tão somente aqueles que derem 
causa ao protesto, os inadimplentes, bene-
ficiando, destarte, sobremaneira, a grande 
massa dos consumidores adimplentes. 

Por outro lado, além do incremento da 
satisfação direta dos credores com a recu-
peração de seu crédito, toda a sociedade 
brasileira economiza e ganha com o sistema 
da postergação de emolumentos nos tabe-
lionatos de protesto, pois cada dívida que é 
liquidada na via extrajudicial é menos um 
processo judicial de cobrança que poderia 
existir, fenômeno este que se convencionou 
denominar de desjudicialização.  

Mas não é só. O Provimento no 87/2019, 
que dispõe sobre as normas gerais de pro-
cedimentos para o protesto extrajudicial de 
títulos e outros documentos de dívida e regu-
lamenta a implantação da Central Nacional 
de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Pro-
testo de Títulos – CENPROT, foi editado con-
siderando:  a competência da Corregedoria 
Nacional de Justiça de expedir provimentos 
e outros atos normativos destinados ao 
aperfeiçoamento das atividades dos serviços 
extrajudiciais (art. 8o, X, do Regimento 
Interno do Conselho Nacional de Justiça); 
a obrigação dos serviços extrajudiciais de 
cumprir as normas técnicas estabelecidas 
pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 38 da Lei no 
8.935, de 18 de novembro de 1994); os princí-
pios da supremacia do interesse público, da 
eficiência, da continuidade do serviço público 
e da segurança jurídica; a necessidade de 
proporcionar a melhor prestação de serviço, 
com acessibilidade isonômica aos usuários, 
e corrigir as distorções em busca da modici-
dade dos emolumentos, da produtividade, da 
economicidade, da moralidade e da propor-
cionalidade na prestação dos serviços extra-
judiciais; a necessidade de regulamentação 
do disposto no art. 41-A da Lei no 9.492/1997, 
incluído pela Lei no 13.775/2018, que deter-
minou aos tabeliães de protesto a criação de 
uma central nacional de serviços eletrônicos 

compartilhados; a necessidade de preservação do prin-
cípio da territorialidade aplicado às serventias extraju-
diciais de protesto de títulos e a decisão proferida no 
Pedido de Providências no 0008754-28.2018.2.00.000.

Nesse contexto, o Provimento no 87/2019 encam-
pou a evolução tecnológica advinda da revolução da 
cibernética e lançou a atividade extrajudicial de pro-
testo de títulos, verdadeiramente, no século XXI, sob 
a inspiração moderna da desmaterialização documen-
tal e da desburocratização procedimental ansiada pela 
sociedade brasileira, contando com os mecanismos 
de segurança, controle e fiscalização da Corregedoria 
Nacional de Justiça e das Corregedorias Gerais da Jus-
tiça dos Estados e do Distrito Federal.  

Os títulos e outros documentos de dívida podem ser 
apresentados, mediante simples indicação do apresen-
tante, desde que realizados exclusivamente por meio ele-
trônico, segundo os requisitos da ‘Infraestrutura de Cha-
ves Públicas Brasileira – ICP Brasil’ ou outro meio seguro 
disponibilizado pelo Tabelionato. A partir da identifica-
ção segura do apresentante e de sua responsabilidade 
civil e criminal, estará garantido que a dívida foi regu-
larmente constituída e que os documentos originais ou 
suas cópias autenticadas, comprobatórios da causa que 
ensejou a apresentação para protesto, são mantidos em 
seu poder, comprometendo-se a exibi-los sempre que exi-
gidos no lugar onde for determinado, especialmente se 
sobrevier sustação judicial do protesto. (§ 1o, do art. 2o 
do Provimento no 87/2019 da Corregedoria Nacional 
de Justiça).

No âmbito de sua prerrogativa de qualificação 
registral, os tabeliães de protesto, como verdadeiros 
fiscais da lei e da ordem pública, estão autorizados 
a negar seguimento a títulos ou outros documentos de 
dívida, bem como às suas respectivas indicações eletrôni-
cas sobre os quais recaia, segundo sua prudente avaliação, 
fundado receio de utilização do instrumento com intuito 
emulatório do devedor ou como meio de perpetração de 
fraude ou de enriquecimento ilícito do apresentante. (§ 2o 
do art. 2o do Provimento no 87/2019 da Corregedoria 
Nacional de Justiça).

O §1o do art. 3o do Provimento no 87/2019 da Cor-
regedoria Nacional de Justiça, enquanto ato admi-
nistrativo de efeitos externos e vinculativo não só 
para os tabeliães de protesto como também para os 
próprios usuários dos serviços, sufragou a seguinte 
regra geral de competência territorial para a lavra-

A par dessa realidade normativa pree-
xistente, cerca de 17 estados brasileiros já 
vinham adotando, com pleno êxito, a meto-
dologia de postergação de emolumentos 
nos tabelionatos de protesto, em especial o 
Estado de São Paulo (a maior economia do 
país) há mais de 18 (dezoito) anos. 

Consoante o art. 2o do mencionado Pro-
vimento no 86/2019, independe da data de 
vencimento do título a possibilidade de pos-
tergação de emolumentos e demais despesas 
devidos pelo protesto de títulos e documen-
tos de dívida provenientes de entidade vin-
culada ao sistema financeiro nacional, tais 
como Bancos e Financeiras, na qualidade de 
credora ou apresentante; de concessionárias 
de serviços públicos, na qualidade de cre-
dora, bem como dos credores ou apresentan-
tes de decisões judiciais transitadas em jul-
gado oriundas da Justiça Estadual, da Justiça 
Federal ou da Justiça do Trabalho e da União 

Federal, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e das suas respectivas Autar-
quias e Fundações Públicas no que concerne 
às suas certidões da dívida ativa. 

Nesse passo, importante destacar que 
demais pessoas jurídicas ou pessoas físicas 
só terão direito à postergação de emolumen-
tos desde que o prazo de vencimento de seu 
título ou documento de dívida não ultrapasse 
um ano na data da apresentação no tabelio-
nato de protesto.

Os credores, como no caso das entida-
des financeiras e dos próprios clientes do 
sistema bancário, não terão mais que arcar 
com os emolumentos e demais despesas em 
função da cobrança dos inadimplentes atra-
vés do protesto extrajudicial em todo o País. 
Infere-se que como tais valores não serão 
mais repassados para os preços dos produ-
tos, as taxas de financiamento terão as redu-
ções tão almejadas e a redução do custo do 
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ção complementar acerca da 
existência de protesto e sobre 
dados ou elementos do regis-
tro, quando o interessado dis-
pensar a certidão; IV - forne-
cimento de instrumentos de 
protesto em meio eletrônico;  
V - recepção de declaração ele-
trônica de anuência para fins 
de cancelamento de protesto;  
VI - recepção de requerimento 
eletrônico de cancelamento 
de protesto; VII - recepção de 
títulos e documentos de dívida, 
em meio eletrônico, para fins 
de protesto, encaminhados 
por órgãos do Poder Judiciá-
rio, procuradorias, advogados 
e apresentantes cadastrados; 
VIII - recepção de pedidos de 
certidão de protesto e de can-
celamento e disponibilização 
da certidão eletrônica expedida 
pelas serventias do Estado ou do 
Distrito Federal em atendimento a tais solicitações. (art. 
17 do Provimento no 87 da Corregedoria Nacional de 
Justiça).

Outra bem-vinda novidade do Provimento 87/2019 
foi, sob a inspiração do moderno princípio administra-
tivo da autotutela, o estabelecimento de que os tabeli-
ães de protesto, ainda que representados por sua entidade 
escolhida, poderão realizar auditoria, com monitoramento 
automático do descumprimento de prazos, horários e pro-
cedimentos incumbidos aos tabeliães de protesto, ativi-
dade denominada ‘Autogestão online’ com a geração de 
relatórios a serem encaminhados ao juízo competente e, 
quando for o caso, à Corregedoria Nacional de Justiça e 
à respectiva Corregedoria-Geral de Justiça. Tal atuação 
será preventiva, com o propósito de autogestão da ativi-
dade, notificando os tabeliães que incorram em excesso 
de prazo ou não observância de procedimentos legais e 
normativos, antes do envio de relatórios aos órgãos cor-
recionais. (art. 19 do Provimento no 87 da Corregedoria 
Nacional de Justiça).

As Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados fis-
calizarão a efetiva vinculação dos tabeliães de protesto 
à CENPROT e expedirão normas complementares ao 

Provimento no 87 da Corregedoria Nacional de Justiça, 
sem possibilidade de redução do seu texto.

Por todo o exposto, é de se concluir que os Pro-
vimentos no 86 e no 87/2019 da Corregedoria Nacio-
nal de Justiça estabeleceram, por questão de justiça 
e isonomia, a uniformização em todo o território 
nacional da metodologia de cobrança de emolu-
mentos nos tabelionatos de protesto, garantindo-
se, indiscriminadamente, o mesmo tratamento  na 
cobrança e a possibilidade de acesso ao sistema, por 
meio da Central Nacional de Serviços Eletrônicos 
dos Tabeliães de Protesto – CENPROT, a todos os 
brasileiros, de norte a sul do País, no que podería-
mos chamar de uma verdadeira “cidadania empre-
sarial” (mormente, repita-se, pelo alcance dos micro 
e pequenos empresários, que compõem significativa 
parcela de  nossa economia).

Os referidos Provimentos atendem, ainda, à meta 
no 16 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), estabelecidos pelas Nações Unidas na Agenda 
2030, ao “proporcionar o acesso à justiça para todos e 
construir instituições eficazes, responsáveis e inclusi-
vas em todos os níveis.”

tura do protesto extrajudicial em todo o ter-
ritório nacional: Para fins de protesto, a praça 
de pagamento será o domicílio do devedor, 
segundo a regra geral do §1o do art. 75 e do art. 
327 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil), aplicando-se, subsidiariamente, 
somente quando couber, a legislação especial 
em cada caso. O §2o do mesmo dispositivo, 
ainda, dispõe: Respeitada a praça de paga-
mento do título ou do documento de dívida 
para a realização do protesto, segundo a regra 
do § 1o, a remessa da intimação poderá ser feita 
por qualquer meio e sempre dentro do limite da 
competência territorial do Tabelionato, desde 
que seu recebimento fique assegurado e com-
provado por protocolo, aviso de recebimento 
– AR, ou documento equivalente, podendo ser 
efetivada por portador do próprio Tabelião.

Sobre os dispositivos supracitados 
destaco o posicionamento do Ministro 
HUMBERTO MARTINS, inserto na deci-
são proferida no Pedido de Providencias no 
0008754-28.2018.2.00.000 e que deu origem 
ao Provimento no 87/2019, in verbis:

O art. 15 da Lei Federal no 9.492/1997 está 
sistematicamente em consonância com 
a inteligência norteadora do art. 9o da 
Lei Federal no 8.935/1994 que prescreve 
que “o tabelião de notas não poderá pra-
ticar atos de seu ofício fora do Município 
para o qual recebeu delegação” e como 
é de comum conhecimento, os tabeliães 
de protesto formam uma das espécies 
da atividade notarial no país. (...)  

A possibilidade de o credor indicar 
uma praça de pagamento segundo a 
sua mera conveniência e sem a anu-
ência expressa do devedor, além de 
vulnerar este último (notadamente 
no caso de pessoa física), poderia pro-
piciar a concentração de movimento 
de títulos em determinadas praças 
em detrimento de outras. Tal fato 
levaria, repita-se, a um desiquilíbrio 
econômico-financeiro das delegações 
dos tabelionatos de protesto do país 
e uma evasão de arrecadação dos 

próprios tribunais de justiça dos estados com 
a chamada taxa de fiscalização (STF, ADI 3.151), 
além de vulnerar a mesma fiscalização, tendo 
em vista a impossibilidade material de controle 
das intimações realizadas em seus territórios e 
que eventualmente seriam emanadas, remota-
mente, de tabelionatos de protesto submetidos 
a jurisdição de outros Estados.

Sobre o tema da territorialidade, ressalte-se que se 
deve aplicar, subsidiariamente, quando couber, a legis-
lação especial em cada caso e, obviamente e intrinsi-
camente, a eventual correlata decisão judicial tomada 
em sede de recurso repetitivo acerca de determinado 
título, como já foi o caso da cédula de crédito bancário, 
ex vi do REsp 1.344.352-SP, 2a Seção, DJe 16/12/2014, jul-
gado conforme o rito do art. 543-C do CPC/1973. REsp 
1.398.356-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 
Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, 
julgado em 24/2/2016, DJe 30/3/2016. 

Conclui-se, destarte, que a regra geral da coin-
cidência da praça de pagamento com o domicílio do 
devedor em muito facilita a cobrança judicial do pró-
prio devedor, além de assegurar-lhe o exercício pleno 
das garantias constitucionais da ampla defesa e do 
contraditório.

Além de o Provimento no 87/2019 da Corregedo-
ria Nacional de Justiça propiciar que todas as fases 
do procedimento de protesto extrajudicial (tais como 
a desistência e o cancelamento) sejam realizados em 
meio eletrônico, também, determinou a criação da 
Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de 
Protesto, para prestação de serviços eletrônicos”, sendo 
“obrigatória a adesão de todos os tabeliães de protesto do 
País ou responsáveis interinos pelo expediente (..) à qual 
ficarão vinculados, sob pena de responsabilização disci-
plinar nos termos do inciso I do caput do art. 31 da Lei no 
8.935, de 18 de novembro de 1994. (art. 15).

A CENPROT integrará o nosso país, com suas 
distâncias físicas superlativas e suas regiões tão dís-
pares entre si, propiciando acessibilidade dos usuá-
rios aos seguintes serviços:  I - acesso a informações 
sobre quaisquer protestos válidos lavrados pelos Tabe-
liães de Protesto de Títulos dos Estados ou do Distrito 
Federal;  II - consulta gratuita às informações indicati-
vas da existência ou inexistência de protesto, respecti-
vos tabelionatos e valor; III - fornecimento de informa-
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 Paulo aSSed eSteFan 

Juiz de Direito do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro

Não é desconhecido que a Lei no 11.101/2005 quebrou o paradigma liquida-
tório ditado pelo antigo Decreto-Lei no 7.661/1945, inaugurando uma fase 
de enfrentamento da crise com viés preservacionista. Vale dizer: a preocu-

pação do legislador está em estabelecer caminhos para a preservação da atividade 
produtiva, pois assim conserva, dentre outros benefícios, os postos de trabalho e a 
fonte geradora de riquezas e tributos.

Nessa trilha, resta forçoso concluir que o processo judicial recuperacional está a 
exigir de todos os seus atores e partícipes soluções dotadas de inovação e perspicá-
cia econômico-financeira, com aplicabilidade prática e racional para harmonização 
dos interesses envolvidos, isto sempre nos limites do enquadramento legal.

O Tribunal da Cidadania, como guardião da melhor jurisprudência na seara do 
direito da insolvência, tem empregado ao tema um tratamento dinâmico e atuali-
zado, inaugurando, por seu turno, a necessidade de os juízos empresariais respon-
derem na mesma toada, conferindo um tratamento prático, efetivo e equânime no 
defrontamento das questões.

É bom ter em mente, a essa altura, o que parece ser a técnica legislativa empre-
gada na criação da Lei no 11.101/05. O legislador abandonou o mito da completude e 
o caminho dogmático para editar uma lei diretiva, sujeita à crítica e à interpretação 
criativa. Isso permite não só sua oxigenação, mas, ao lado disso, uma construção 
jurisprudencial amalgamada com a realidade vivida a cada tempo. Sigamos nessa 
alvissareira esteira.

O pARADOXO ENTRE A 
pROTEÇÃO DOS ATIvOS 
E A EfETIvAÇÃO DOS 
DIREITOS  DOS CREDORES 
fIDuCIáRIOS NÃO SuJEITOS 
À RECupERAÇÃO JuDICIAL

reCuPeração JudiCial

Isso posto, é cediço que a lei de falência e recupera-
ção de empresas pátrias foi editada com base no modelo 
norte-americano, lastreada no stay period, ou seja, na 
concessão de um fôlego à empresa em dificuldade que, 
sendo blindada no decorrer de um hiato temporal, terá 
um tempo de bonança não só para negociar com seus 
credores, mas também para se ver salvaguardada de 
ataques ao seu patrimônio. Nesse sentido, o período de 
suspensão das ações e execuções representa um pilar 
crucial do modelo adotado.

Nas precisas palavras dos eminentes juristas Luis 
Felipe Salomão e Paulo Penalva Santos:

A razão de ser da norma que determina a pausa 
momentânea das ações e execuções – stay period 
– na recuperação judicial é de permitir que o 
devedor em crise consiga negociar, de forma con-
junta, com todos os credores (plano de recupera-
ção) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio 
do empreendimento, o qual se verá liberto, por 
um lapso de tempo, de eventuais constrições de 
bens imprescindíveis à continuidade da atividade 
empresarial, impedindo o seu fatiamento, além 
de afastar o risco da falência.     

Acontece que, no Brasil, o legislador resolveu dei-
xar à margem dos processos de recuperação judicial 
alguns credores, seja por critério temporal (art.49, 
caput), seja por critério de natureza do crédito (art. 6o,§ 
7o e art. 49, §§ 3o e 4o). Tal fato tem dado ensejo a uma 
fonte inesgotável de debate doutrinário e jurispruden-
cial, a fim de se buscar uma espécie de break even point 
que melhor atenda de maneira uniforme, equilibrada e, 
assim, justa no sentido ideal, os interesses desses cre-
dores e da recuperanda.

Nota-se, então, que aquela blindagem oferecida pelo 
stay period não se apresenta como um manto protetor 
impenetrável, mesmo que provisório, eis que certos 
credores não sujeitos ao processo recuperacional esta-
riam livres, a princípio, para buscarem seus créditos 
sem se importarem, com atropelo, com o tratamento 
conjuntural da crise empresarial. Isso, em verdade, 
passou a representar sério risco para a preservação da 
atividade produtiva, sujeita que estaria a ataques pre-
datórios e indiscriminados ao seu patrimônio. 

E como resultado prático do que pode ser conside-
rado, ao menos, uma “disciplina especial”, se não uma 
benesse legal em prol de alguns credores, sobejam lití-
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gios em todas as suas acepções: de competência, de 
direito material, de interesses e assim por diante.  

É fácil ver, portanto, que se estabeleceu certo con-
flito, uma dicotomia, entre o pilar básico da blindagem 
e a necessidade de satisfação dos direitos legítimos dos 
credores excluídos do processo recuperacional.

Ao lado disso, não podemos olvidar que, ao contrário 
dos credores sujeitos ao processo recuperacional agru-
pados sob a batuta do presidente do processo, aqueles 
credores excluídos caminharão isoladamente, dispersos 
em vários juízos, inclusive com diversas competências e 
esferas das justiças federal e estadual cível, notadamente.

Ora, a falta de concatenação das atividades de 
cobrança mostrou-se deletéria, representando ver-
dadeiro atrapalho ao processo de superação da crise. 
Então, em boa hora, o Superior Tribunal de Justiça 
estabeleceu, como standard, que os atos de constrição 
oriundos de execuções, sejam eles fiscais, cíveis ou até 
mesmo trabalhistas, deveriam passar pelo crivo do 
juízo recuperacional, encarregando este de verificar 
a essencialidade dos bens almejados pelas penhoras 
deprecadas pelos juízos externos, tema já comentado 
em publicação anterior (O Juízo Recuperacional Opera-
cional- Definição e Alcance).

Nessa situação, vê-se que a própria Lei no 11.101/2005 
gerou critério para os credores com propriedade fidu-
ciária, ou seja, a prorrogação da efetivação do direito 
do proprietário fiduciário de bem de capital essencial 
para depois do período de salvaguarda erigido no pro-
cesso recuperacional.

Em sua compreensão original, tudo indica que pre-
tendeu o legislador que o bem de capital (aquele utili-
zado na produção de outros bens e serviços), ao estar 
em garantia por alienação fiduciária, mas sendo essen-
cial na cadeia produtiva, permaneceria cumprindo sua 
finalidade até o fim do período de suspensão para, só 
então, servir ao seu propósito garantidor do crédito. 

É fato, e aqui não se relega, o importante debate 
no campo técnico relacionado à conceituação e à 
definição extendida da expressão “bem de capital” 
da Lei Recuperacional, o que fatalmente perpassa 
por conceitos e uma análise também da Ciência Eco-
nômica. Contudo, o que se mostra mais relevante 
neste momento é o aspecto prático da depuração de 
sua acepção, sua aplicação prática e respectivo tra-
tamento jurídico, considerando-se os sedimentados 
princípios que regem a Lei. 

Nessa senda, nota-se que a dinâmica utilizada pelo 
legislador é perfeitamente possível de ser observada 
no campo prático, tanto é que a Segunda Seção do 
Superior Tribunal de Justiça, por maioria, em sede de 
incidente de Conflito Positivo de Competência, con-
firmou que cabe ao juízo recuperacional definir sobre 
a natureza e a essencialidade do bem no projeto de 
superação da crise, mesmo em se tratando de credor 
fiduciário (ou seja, de crédito não sujeito ao plano), 
apontando, em obiter dictum, que o debate acerca da 
definição de bem de capital também estaria inserido 
no “núcleo de cognição e deliberação do juízo recupe-
racional”. Eis a ementa: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERA-
ÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. 
CESSÃO FIDUCIÁRIA. JUÍZO ACERCA DA 
ESSENCIALIDADE DO BEM PARA A ATIVIDADE 
EMPRESARIAL. 
1. Há absoluta convergência, entre doutrina e 
jurisprudência, que, em conformidade com o 
princípio da preservação da empresa, o juízo de 
valor acerca da essencialidade ou não de algum 
bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser 
realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que 
tem acesso a todas as informações sobre a real 
situação do patrimônio da recuperanda, o que 
tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de 
bens essenciais, ainda que garantidos por alie-
nação fiduciária, da posse da sociedade em recu-
peração (art. 49, § 3o, da LRF). 
2. É inviável, na estreita sede do conflito de com-
petência, a deliberação acerca da natureza extra-
concursal do crédito, o que é da estrita competên-
cia do Juízo da recuperação, a partir daí cabendo, 
se for o caso, os recursos pertinentes.
3. Conflito conhecido para declarar a competên-
cia do Juízo de Direito da Vara Cível de Sertanó-
polis/PR. (STJ, CC no 153.473/PR, Rel. para acórdão 
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado 
em 9/5/2018).

Contudo, ganha a quaestio contornos mais intrin-
cados justamente ao relembrarmos que o Superior Tri-
bunal de Justiça estendeu à cessão fiduciária a hipó-
tese de exclusão desse crédito, atingindo basicamente 
a chamada trava bancária dos recebíveis da empresa 
em dificuldade. 

reCuPeração JudiCial

Ao fazer isso, criou-se um paradoxo especifica-
mente na hipótese daquilo que foi dado em garan-
tia (recebíveis da empresa em RJ ou mesmo maté-
ria-prima ou insumos) ser, por natureza, mesmo que 
fungível, perecível, na medida em que desaparece 
quando utilizado. Nesse caso, considerado essencial, 
ao se utilizar a mesma dinâmica prescrita acima, 
esse bem ou direito já não existiria ao final do stay 
period, o que transformaria em tábula rasa o direito 
do credor fiduciário.

Sob outra perspectiva, se mesmo diante da essen-
cialidade se permitisse a constrição, seria o princípio 
da preservação da empresa que estaria sendo relegado. 

Como consequência traz-se as sempre precisas 
palavras do eminente doutrinador Luis Roberto Ayoub: 

É, pois, necessário muito cuidado ao tratar da 
questão, porque, como já dito anteriormente, 
há valores em aparente conflito: o direito de 
propriedade X o direto recuperacional. Agindo 
com acuidade, é possível equalizar o afirmado 
aparente conflito, evitando maltrato à economia 
e, ao mesmo tempo, permitir que a empresa, 
enferma, receba valores necessários para o seu 
reerguimento.

É dever da jurisprudência harmonizar esses 
interesses, propiciando a solução dos conflitos para 
permitir a satisfação desses credores sem compro-
metimento da superação da crise. Como fazer, eis a 
questão que eclode.

Na linha de frente do processo recuperacional, cabe 
ao juiz a observância do princípio da preservação da 
empresa e, por isso mesmo, reconhecer que a essen-
cialidade ou não do bem (corpóreo ou incorpóreo) per-
seguido deve ser a pedra angular da decisão acerca da 
permissão para a constrição.

Uma vez estabelecida a essencialidade e, em con-
sequência, obstaculizada a pretensão do credor, não 
pode o juiz olvidar que o art. 47 da Lei em comento, 
para além de estabelecer o princípio da preservação da 
empresa, também impõe observância à manutenção 
dos interesses dos credores, sem classificá-los como 
incluídos ou não no plano de recuperação.

Ora, o credor com garantia real assentada em bem 
consumível essencial (dinheiro ou insumos, por exem-
plo), ao contribuir para a preservação da empresa 
mediante a utilização daquele bem ou direito que lhe 

serviria de garantia não pode ficar “a ver navios”, esva-
ziado em seu direito e lançado a um limbo jurídico de 
incerteza e insegurança.

Parece que premida por esse dilema, a Terceira 
Turma do STJ, em sede de Recurso Especial, deci-
diu que o crédito cedido fiduciariamente não estaria 
subsumido ao stay period da recuperação judicial (e 
consequentemente da proteção quanto à trava ban-
cária), mesmo sendo essencial para o funcionamento 
da empresa, arrimando suas razões de decidir, dentre 
outros, pelo fato de que “não se pode atribuir tal qua-
lidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio 
esvaziamento da garantia fiduciária”.

Concessa venia, o r. julgado incrementa um debate 
ainda maior travado no próprio STJ, o qual, na gênese, 
pacificou o entendimento de que a cessão fiduciária 
(de crédito) estaria excluída dos efeitos da recuperação 
judicial, por uma interpretação extensiva do parágrafo 
terceiro do artigo 49 e, agora, estaria tendente a apli-
car uma interpretação restritiva e estrita em relação 
à definição de bem de capital, excluindo-se o crédito 
objeto de cessão fiduciária até mesmo da proteção do 
stay period.   

Não se estaria, nesse caso, criando o “melhor dos 
mundos” para o credor com cessão fiduciária (e tam-
bém, reflita-se, o pior, dependendo do ângulo sobre o 
qual se olha), abalando o equilíbrio dos agentes econô-
micos envolvidos na recuperação da empresa no sen-
tido lato e, assim, a necessária paridade (obviamente 

É dever da jurisprudência 
harmonizar esses 
interesses, propiciando 
a solução dos conflitos 
para permitir a satisfação 
desses credores sem 
comprometimento da 
superação da crise. Como 
fazer, eis a questão que 
eclode.”
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respeitando-se as suas especificidades e posições) no 
tratamento dos credores, ferindo-se o racional do sis-
tema recuperatório, inclusive a disciplina e hermenêu-
tica do próprio artigo 49 em consonância com o espí-
rito da lei?  

Destarte, sem embargo, a proficiência do trata-
mento da questão compartilhando-se da mesma pre-
ocupação externada pelo STJ em relação ao possível 
esvaziamento da garantia), sobreleva dizer que não se 
trata de um entendimento pacificado pelo STJ e ainda 
persiste, resguardada pela Segunda Seção, a compe-
tência do juiz da recuperação para definir a natureza 
do crédito (se concursal ou extraconcursal) assim 
como a essencialidade do bem. Mais ainda, mantida 
a sua competência para tutelar “atos de execução de 
créditos promovidos contra empresas falidas ou em 
recuperação judicial”, bem como “atos judiciais que 
envolvam o patrimônio dessas empresas” (C.C. 153.473- 
PR- 2017/0179976-7). 

À vista disso, ousa-se trazer à reflexão a ideia de 
que ainda cabe algum espaço para se propugnar sobre 
a necessidade de se criar alternativas que salvaguar-
dem os interesses dos credores fiduciários tratando-se 
de bem consumível essencial, mas também que atenda 
ao ditame do art. 47 da Lei no 11.101/2005.

Por sua pertinência ao estudo, cabe trazer à baila 
as lições do Ministro Luis Felipe Salomão e de Paulo 
Penalva Santos: 

Vale dizer, da leitura dos dispositivos legais e à luz 
dos princípios que regem o processo recuperacio-
nal, a exceção alusiva ao crédito fiduciário contida 
no art.49,§3o, da Lei significa que, muito embora o 
credor  não se submeta aos efeitos da recuperação 
e que lhe sejam resguardados os direitos de pro-
prietário fiduciário, não está ele livre para simples-
mente fazer valer sua garantia durante o prazo de 
suspensão das ações a que se refere o art.6o, §4º.

Mesmo no caso de créditos garantidos por alie-
nação fiduciária, os atos de satisfação que importem 
providência expropriatória devem ser sindicáveis pelo 
juízo da recuperação.      

Pretende-se aqui contribuir para a continuidade do 
debate com sugestões que, notadamente, comunguem 
o melhor concerto de interesse entre a recuperanda e 
o proprietário fiduciário de bem perecível e essencial, 
de forma que se possa atingir um resultado cada vez 
mais consciencioso e eficiente sob o ponto de vista jurí-
dico-econômico para o fim maior do processo judicial 
recuperacional. Ideias e soluções devem ser alvos de 
incessantes buscas pelos juristas.

Nesse panorama, oportunizar a sub-rogação obje-
tiva ou real, substituindo-se o bem essencial (indepen-
dentemente de sua fungibilidade) por outro que não 
interceda no funcionamento da empresa parece ser a 
primeira opção. Na prática, a atuação do Administra-
dor Judicial trazendo à luz os dados da sociedade em 
recuperação é crucial para a análise. 

De toda sorte, esta se mostraria uma solução mais 
fluida, porém sabemos que não facilmente incidente, 
ante a usual crise patrimonial que assola as empre-
sas às quais engajam uma recuperação judicial. Refli-
tamos, pois, um pouco mais sobre as alternativas em 
busca da solução ideal.  

A repactuação entre credor e devedora pode ser 
trazida à mesa, valendo-se da mediação, lembrando que 
“o Estado promoverá, sempre que possível, a solução 
consensual dos conflitos” e “a conciliação, a mediação 
e outros métodos de solução consensual de conflitos 
deverão ser estimulados por juízes, advogados, defenso-
res públicos e membros do Ministério Público, inclusive 
no curso do processo judicial” (Art. 3o, §§ 2o e 3o do CPC ).

Ultrapassada a fase 
conciliatória, mostra-se 
útil o equilíbrio a 
ser buscado entre 
a essencialidade e 
a possibilidade de 
utilização parcial do bem 
ou direito almejado pelo 
credor. Isso porque, nem 
sempre a essencialidade 
recai sobre a totalidade 
do que se busca.”

reCuPeração JudiCial

Explica-se: ao criar um ambiente de diálogo e con-
fiança, pode o Poder Judiciário construir uma mesa 
redonda, em sentido figurado, para a busca em igual-
dade de posição de solução otimizada em cooperação 
e harmonia.  

Outra medida salutar que se apresenta na 
mesma linha da consensualidade é aquela que se 
situa na realização de audiências conjuntas entre o 
juiz do processo recuperacional e aquele que preside 
a execução independente. Afinal, “os juízos poderão 
formular entre si pedido de cooperação para prática 
de qualquer ato processual”, como está apostilado no 
art. 68 da lei processual. Nelas, poderão os magistra-
dos demonstrar aos interessados a boa aventurança 
da repactuação, seja pela dilação dos prazos de paga-
mento, seja pela transformação de créditos em par-
ticipações acionárias e diversas outras medidas de 
composição da pendenga.

Ultrapassada a fase conciliatória, mostra-se útil 
o equilíbrio a ser buscado entre a essencialidade e a 
possibilidade de utilização parcial do bem ou direito 
almejado pelo credor. Isso porque, nem sempre a 
essencialidade recai sobre a totalidade do que se 
busca. O Administrador Judicial pode trazer relevan-
tes informações sobre isso, propiciando ao juiz cami-
nhar entre o céu e a terra, ou seja, propiciar a libe-
ração do necessário ao funcionamento da empresa, 
enquanto permite a efetivação do direito do credor 
com a parcela que sobeja.

Nessa linha de ideias, não deve impressionar o 
argumento de que a modulação da cessão fiduciária 
poderia acarretar o encarecimento e indisponibili-
dade de crédito. Façamos uma necessária distinção 
entre constituição de garantia fiduciária de créditos 
já devidamente constituídos (por exemplo, desconto 
de duplicatas por mercadorias já fornecidas), e os 
créditos ainda a performarem, os quais possuem con-
dições que podem vir a não serem implementadas 
(como venda futura e incerta de mercadoria). Parece 
óbvio que se trata de situações distintas que levaram 
à uma análise diversa de risco pela instituição finan-
ceira para a estipulação do spread, que deve, portanto, 
pois sabedora, repartir corretamente esse risco, pre-
servando-se a comutatividade necessária, evitando-
se o desequilíbrio contratual.

A revisão do contrato, ao menos no âmbito de 
incidência do stay period, parece ser uma medida, 

prima facie, coerente com a normatização diretiva 
que envolve a recuperação judicial. O resultado obje-
tivamente seria: impedindo-se o vencimento integral 
do contrato, seja em razão do inadimplemento, seja 
afastando a cláusula resolutiva expressa (as também 
chamadas ipso facto de insolvência), analisaria o juiz 
da recuperação judicial (baseado inclusive em laudos 
técnicos) a possibilidade jurídica e a conveniência de 
reequilibrar a relação contratual. 

Essa hipótese, principalmente considerando os cré-
ditos não performados, parece ser um convite ao con-
senso e eficiência, pois estimularia a manutenção da 
atividade que seria geradora do capital futuro, e ainda 
permitiria que o credor continuasse detendo meios e 
substância para a excussão da sua garantia ao final do 
período de salvaguarda.

A experiência prático-jurídica no dia a dia dos que 
lidam com os processos de recuperação judicial leva à 
quase intuitiva conclusão de que o magistrado tem um 
dever de agir diferente nesta área de atuação, transmu-
dando a equidistância/inércia natural, para se tornar 
o verdadeiro dono da batuta recuperacional em uma 
postura proativa, preventiva e até mesmo inventiva 
(logicamente dentro do enquadramento legal) para a 
entrega de solução prática do problema que também 
passa a afligir o Judiciário. 

Isso para que se possa evitar o perecimento do 
objeto da garantia fiduciária, tornando concreto o 
receio já externado pelo Superior Tribunal de justiça 
e, noutro giro, que se possa atender o princípio da pre-
servação da empresa e a competência do juízo recupe-
racional para atos de constrição que possam prejudi-
car o projeto de soerguimento- sempre se buscando 
agregar valor. 

Assim, propõe-se que durante o período do stay, 
ao se tratar de bens consumíveis essenciais  objeto de 
cessão fiduciária, pode o juiz recuperacional se valer 
das ferramentas conciliatórias e, se for o caso, cogen-
tes, com a finalidade de se encontrar o equilíbrio entre 
a preservação da empresa e a satisfação do interesse 
dos credores não sujeitos à recuperação judicial, isto 
sem importar, no primeiro momento, na inclusão do 
respectivo crédito no processo.  

Fica, portanto, o convite à reflexão, adaptação e 
modulação da lege data, na busca inarredável da forma-
ção de um microssistema judicial recuperacional cada 
vez mais salutar para todos os envolvidos.     
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Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

1. Resumo 

Ainda hoje, um dos grandes desafios das democracias ao redor do mundo é 
a concretização do acesso à justiça de forma efetiva. Para atingir esse pro-
pósito, muitos países (entre eles, EUA, Brasil, Inglaterra, Japão e Portugal) 

têm buscado adotar ferramentas que possam aprimorar seus ordenamentos legais. 
Assim, o incentivo a métodos adequados de resolução de conflitos (ADR), a tendên-
cia a codificações em países de Common Law (EUA e Inglaterra) e, do outro lado, de 
valorização de precedentes judiciais em países de Civil Law (Brasil e Portugal) podem 
ser lembradas como algumas dessas medidas. E há mais um eixo fundamental para 
o aprimoramento do Sistema de Administração da Justiça como um todo: o geren-
ciamento do processo (ou de casos). Este será o foco deste artigo, tendo, por norte, o 
Acesso à Justiça.

2. Acesso à Ordem Jurídica Justa
Antes de nos aprofundarmos nesse tema, é preciso fazer uma primeira observa-

ção. Durante muitos anos, o Acesso à Justiça foi interpretado apenas como sinônimo 
de acesso ao Judiciário. Contudo, tal conceito não parece atender mais às necessida-
des e direitos envolvidos na sociedade moderna. Por isso, Kazuo Watanabe defende 
que isso seja revisitado. Vem daí o conceito por ele defendido de “acesso à ordem 
jurídica justa”. Isto é, hoje, o Acesso à Justiça deve englobar o Sistema de Administra-
ção da Justiça como um todo. Setores importantes da sociedade devem se mobilizar 
pela resolução de conflitos da forma mais adequada possível. Além disso, há que se 
ter mais celeridade, de forma menos custosa, célere e justa.

O GERENCIAmENTO DE  
CASOS E O ACESSO À  
ORDEm JuRÍDICA JuSTA

3. Crise de eficácia do processo
Todas essas mudanças são em boa parte 

explicadas pela crise de eficácia do processo. 
A crise é tão antiga que já em Constantino-
pla há relatos de que as partes sofriam com 
a demora na prestação da justiça. E, ao longo 
dos séculos, a lentidão e os custos da Justiça 
tornaram-se um problema em quase todas as 
democracias do mundo. 

Nesse contexto, nos EUA, até a década de 
80, havia um altíssimo volume de processos 
e uma justiça lenta e, por muitas vezes, cara. 
Isso levou a uma profunda reforma do Sis-
tema de Administração da Justiça em 1990, 
por meio da Civil Justice Reform Act, de forma 
a reduzir as despesas e atrasos na Justiça. 
Sobretudo, um dos pontos fundamentais foi 
o fortalecimento do gerenciamento de casos 
(case management). 

4. Gerenciamento de casos nos Estados Uni-
dos da América

E em que consiste o gerenciamento do 
processo ou de casos nos Estados Unidos da 
América?

Conforme o juiz norte-americano William 
Schwarzer, o gerenciamento remete à ideia 
de que os juízes façam uso dos “(...) instru-

mentos à sua disposição com justiça e bom senso (e, de 
algum modo, que seja adequado às suas personalidades e 
estilo) a fim de atingir o objetivo descrito na Regra 1 (das 
Regras Federais de Processo Civil ou Federal Rules of Civil 
Procedure)”. Em síntese, estimula-se que o juiz adote cará-
ter proativo na condução do caso bem como incentive, 
sempre que possível, os métodos adequados de resolução 
de conflitos. Com o auxílio das partes, decidirá o curso, o 
tempo e o escopo do caso, tanto da fase prévia ao julga-
mento (fase de conhecimento), quanto da posterior (já na 
fase executória). Essas medidas conferem grande poder ao 
juiz e diminuem o número de recursos contra suas deci-
sões.

O momento de maior concentração de atos típicos de 
gerenciamento do processo é previsto na Rule 16, FRCP. 
Contudo, aí não se exaure. Também a Rule 26 estipula 
alguns deveres das partes. A Rule 16, FRCP, assim, trouxe 
rol explícito das medidas que podem ser tomadas durante 
as audiências ou conferências prévias ao julgamento (pre-
trial hearings). Dentre elas, o próprio juiz, ao invés das par-
tes, pode estimular o acordo, pois a iniciativa de apenas 
uma delas poderia ser visto como um sinal de fraqueza 
pela adversária. Nesse sentido, aliás, a nova norma deu ao 
juiz poder explícito para intimar advogados e partes que 
tenham poderes para realizar acordos, bem como para 
lhes aplicar penalidades caso não compareçam à audiên-
cia. 

Há poucos meses, tivemos a oportunidade de par-
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e plena discussão das questões relevantes 
para julgamento, bem como das respectivas 
provas a serem produzidas, é bem provável 
que as partes cheguem a um acordo antes 
mesmo do julgamento. E, caso não o façam, 
o julgamento em primeiro grau tenderá a 
ser bem fundamentado, com baixa tendência 
de reversão nos tribunais superiores. Sobre-
tudo, aos tribunais haverá maior facilidade 
para examinar os diversos ângulos do caso. 
E, assim, a formação de precedentes também 
será ainda mais aperfeiçoada. 

Sob outro ângulo, o juiz, em conjunto com 
as partes, poderá estimulá-las a que resolvam 
o caso por meio do método mais adequado ao 
caso. Isto é, os métodos adequados de resolu-
ção de conflitos não podem mais ser conside-
rados como algo de menor importância que 
uma resposta adjudicada. Ao contrário, em 
muitas vezes, o grau de flexibilidade possível 
em um acordo refletirá em uma resposta que 
atenda muito melhor às necessidades das 
partes. 

Outra observação relevante deve ser feita 
também quanto à utilização de novas tecno-
logias em colaboração com o gerenciamento 
de casos. Com o uso adequado norteado pelo 
bom senso, a inteligência artificial poderá 
aperfeiçoar a busca de dados, como nomes de 
partes, seus endereços e bens (big data) até o 
oferecimento de possíveis soluções a serem 
escolhidas pelo juiz. Por outro lado, o desen-
volvimento de processos eletrônicos (a exem-
plo dos EUA, Cingapura, Hong Kong, etc.) de 

ticipar de seminário no Boston College of 
Law sobre o Acesso à Justiça no Brasil e 
nos EUA. Aspecto importante ressaltado no 
evento foi o incentivo equilibrado aos méto-
dos adequados de resolução de conflitos. 
Nesse sentido, assistimos a uma audiência 
de mediação conduzida por uma juíza norte
-americana, Marianne Bowler. O ponto alto 
foi a forma de condução do caso. O caso foi a 
ela remetido por outro juiz, de forma que ela 
não estava vinculada ao caso para julgá-lo 
e, assim, possuía mais liberdade para con-
versar com as partes sem qualquer risco de 
pré-julgamento. 

Na condução da audiência, conversou 
com as partes e as indagou sobre os custos 
do litígio, com possível indicação de peritos, 
júri, bem como o eventual tempo a ser gasto 
caso a ação prosseguisse. Após duas ou três 
horas, as partes chegaram a um consenso e 
celebraram acordo em valor bastante razo-
ável. É interessante que se analise o quanto 
as partes economizaram não só em recursos 
financeiros, mas principalmente quanto à 
economia de tempo e de desgastes emocio-
nais. É bem possível que essas duas ou três 
horas tenham poupado dois ou três meses 
(ou talvez anos) para as partes. 

Esse é um exemplo de como o adequado 
gerenciamento de casos pode estimular os 
métodos adequados de resolução de con-
flitos. E, assim, o resultado repercutirá na 
redução de custos e tempo de duração do 
processo; principalmente, em uma resposta 
mais justa e adequada.

Tais mudanças levaram a que hoje nos 
Estados Unidos, de casos cíveis na esfera fede-
ral, 80% a 90% terminam por acordo, com 
remessa de menos de 2% para julgamento 
(trial). No Brasil, dados do CNJ, relativos a 
2017, indicam que 12,1% dos casos terminaram 
por acordo homologado em juízo. Ou seja, há 
uma enorme diferença de resultados. 

No mesmo sentido, Portugal, Alemanha, 
Japão e Estados Unidos também busca-
ram adequar seus sistemas de Administra-
ção de Justiça a padrões mais modernos, 

fácil utilização, com adequada calendariza-
ção, controle efetivo dos prazos processuais, 
bem como das provas a serem produzidas, 
também será importante ferramenta do 
gerenciamento de casos adequado. 

6. Conclusões
Em considerações finais, o gerenciamento 

do processo engloba uma necessária mudança 
de paradigma; ao invés de processo, deve-se 
resolver o caso ou conflito. Isto é, mais do que 
mera relação processual, os cidadãos anseiam 
pela resolução adequada de seus conflitos. E 
esta a visão que parece ser a mais adequada, 
seja pelo juiz, seja pelas próprias partes.  

Há que se ter ewm mente uma mudança 
de paradigma com uma conduta ativa do juiz 
e das partes na condução do caso. Para tanto, 
nas palavras do juiz federal norte-americano 
Peter Messitte, os juízes deveriam convocar 
as partes e seus advogados cedo no caso a 
fim de alcançar um entendimento sobre do 
que se tratava o caso e definir parâmetros de 
como o caso deveria proceder. 

É dizer, a conduta ativa do juiz significa 
utilizar o processo como um instrumento 
para solucionar o conflito de forma rápida, 
com menos custos e justa. Inteligência, efici-
ência, bom senso e prudência devem pautar a 
conduta do juiz como régua e compasso. 

Nas palavras de Louis Brandeis, um 
dos mais notáveis ministros da Suprema 
Corte norte-americana: Justice is but truth 
in action.  

incentivando, assim, modelos próprios de 
gerenciamento de casos. Foram criados 
sob um ânimo comum, de modo que, ao 
conferir conduta ativa do juiz na atividade 
processual, estabeleceu-se como propó-
sito final atingir um processo mais célere, 
econômico, eficiente e justo. 

5. E o gerenciamento de casos no Brasil?
Feitas as considerações, surge a seguinte 

questão: o gerenciamento de casos é aplicá-
vel no Brasil?

A resposta é positiva. A despeito das dife-
renças ainda hoje existentes entre países 
de Common Law e de Civil Law, defendemos 
que o gerenciamento não só é possível, como 
também fundamentalmente necessário.

Essa aproximação de institutos tem ocor-
rido há algumas décadas, haja vista a criação 
dos Juizados Especiais (sob influência das 
small claims courts), ação civil pública (class 
actions) e métodos adequados de resolução 
de conflitos (ADR). Isto porque em uma socie-
dade globalizada e mais interligada, cada vez 
mais os problemas têm se tornado similares. 
Hoje, é comum que as relações jurídicas cru-
zem fronteiras. Assim, na medida em que os 
problemas tornam-se parecidos, é intuitivo 
que as soluções também, na medida do pos-
sível, sigam o mesmo raciocínio. 

Além disso, o gerenciamento de casos 
tinha fundamento na antiga norma do art. 
331, CPC/1973. Hoje, sem dúvida, está ampla-
mente incentivado pela clara redação dos 
arts. 139, V; 357 e 370, CPC/2015, os quais 
devem ser interpretados em harmonia ao 
art. 3o, I, e em conjunto com o art. 5o, XXXV, e 
LXXVIII, todos da Constituição Federal. 

Ainda, o gerenciamento é extremamente 
útil na aplicação adequada de precedentes 
judiciais, na medida em que, com a 
delimitação das questões relevantes do caso, 
bem como produção adequada de provas, 
será muito mais fácil enxergar se a ratio de 
determinado precedente poderá ou não ser 
aplicada ao caso. Ainda, na medida em que 
se permite, em ambiente hígido, a razoável 

Isto é, os métodos adequados de resolução de conflitos 
não podem mais ser considerados como algo de 
menor importância que uma resposta adjudicada. Ao 
contrário, em muitas vezes, o grau de flexibilidade 
possível em um acordo refletirá em uma resposta que 
atenda muito melhor às necessidades das partes.”
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Do mercado após a Revolução Francesa

Ao longo da história o mercado sofreu evolução de tamanho 
de atribuições e de formas de intervenção na economia. O 
que se busca é uma situação ideal de mercado na qual haja 

um equilíbrio perfeito entre demanda e oferta. Percebe-se que o 
mercado tem relação direta com a sociedade e com a Intervenção 
Estatal. Princípios constitucionais da economicidade, eficiência e 
eficácia podem ser sobpesados juntamente com os as teorias que 
procuram resolver as externalidades quando da escolha do admi-
nistrador do mérito administrativo no ato discricionário.

Esse aspecto é um breve resumo de como do mercado foi se 
comportando e suas transformações pós Revolução Francesa. 
Não iremos nos aprofundar na parte histórica já que não é objeto 
do presente estudo, mas acredito ser importante ter conheci-
mento a evolução do tamanho e das competências estatais que 
foram guiadas por diversas teorias ao longo da história.

A Segunda Guerra Mundial aniquilou países, potências e 
dignidade dos cidadãos. Esse fator histórico trouxe a baila uma 
nova concepção de direitos e garantias individuais. Naquela 
época, como uma forma de tendência mundial buscou-se garan-
tir alguns direitos fundamentais. Numa perspectiva evolutiva foi 
se pensando em valores tão importantes para o ser humano que 
não poderiam jamais ser retirados. Tratar-se-ia de um núcleo 
axiológico intangível.

Percebeu-se também que seria necessário investir na eco-
nomia, fazendo circular riquezas, gerando um mercado pau-
tado no binômio de oferta/demanda. Aos poucos foi se resta-
belecendo o trabalho/emprego e o comércio. Nesse aspecto que 
entra a atuação Estatal num primeiro momento como agente 

uSO DO DIREITO ECONÔmICO 
pARA CumpRImENTO DO 
pRINCÍpIO DA ECONOmICIDADE

ativo com a finalidade de fazer acontecer os 
direitos dos cidadãos.

A Revolução Industrial iniciou-se na 
metade do século XIX (1850 – 1870), e termi-
nou durante a Segunda Guerra Mundial (1939 
– 1945) foi um movimento no qual os traba-
lhadores saíram dos campos em procura 
de melhores condições de vida nas cidades. 
Isso fez com que circulasse riquezas entre os 
agentes econômicos modificando por com-
pleto a sociedade e o mercado da época.

A Revolução industrial iniciou-se na 
Inglaterra. Lá existiam grandes quantidades 
de matérias-primas importantes como o car-
vão e ferro. O cercamento dos campos gerou 
a expulsão dos camponeses para as cidades 
que, mais tarde, viraram mão de obra para 
as fábricas. Isso fez com que se consolidasse 
uma evolução social e crescente aumento das 
cidades.  A necessidade de se descobrir novas 
rotas de comércio, a transformação da ativi-
dade no campo para industrial, entre outros 
fatores, levaram a transformação do feuda-
lismo em capitalismo. 

Importante ressaltar que a transformação 
foi gradativa e de meios de produção. Nas pala-
vras de Fernando Silveira Melo Plentz Miranda

Não basta que haja pessoas e que estas 
vivam em cidades, é necessário que se 

econoMia e direiTo

incremente a produtividade através de 
novas técnicas de produção e que, prin-
cipalmente, a força social de trabalho 
seja redistribuída, alterando o traba-
lho humano eminentemente da agri-
cultura para a indústria. (MIRANDA, 
Fernando Silveira Melo Plentz)

A partir da Revolução Francesa forma-
ram-se bases do Estado liberal baseados na 
legalidade, fraternidade e igualdade, garan-
tindo aos cidadãos o direito de não interfe-
rência do Estado nas suas relações os chama-
dos Direitos Humanos de primeira geração.

O Direito Econômico foi evoluindo ao 
longo dos tempos. Inicialmente buscou-se 
assegurar todos os direitos e garantias indi-
viduais. Percebeu-se que sem a intervenção 
Estatal na economia gerar-se-ia uma situa-
ção incontrolável e devastadora. 

Assim, tornou-se necessário discipliná-la, 
organizá-la de modo a que os serviços aten-
dessem a toda coletividade e que não hou-
vesse domínio de mercado, nem concorrên-
cia desleal. Nesse sentido Adam Smith, em 
sua obra: “A Riqueza das Nações de 1786” já 
prescrevia que a mão invisível que orienta os 
Mercados, faz-se necessária para discipliná
-lo. Restou comprovado que o mercado sem 
o Estado não se sustenta necessitando da 
intervenção Estatal.

Mais que entender o mercado, a econo-
mia, entende a sociedade e busca a partir 
dessa compreensão organizar de forma a se 
alcançar satisfação plena de todos com os 
meios e recursos existentes.

Nas palavras de Giovani Ribeiro Rodri-
gues Alves e Renata Carvalho

Com efeito, a Economia é capaz de con-
tribuir para a compreensão do com-
portamento humano e, a partir disso, o 
Direito pode desenvolver mecanismos 
para estimular ou desestimular a tomada 
de determinadas condutas pelos agentes, 
o que faz parte da própria essência jurí-
dica. (ALVES, Giovani Ribeiro Rodrigues ,  
KOBUS, Renata Carvalho)

Escolha Pública
A aplicação da Teoria Econômica leva em conta a 

teoria da escolha pública e a teoria da escolha social 
buscando o bem-estar da sociedade. É o estudo das 
preferências coletivas indiretas ou que geram influên-
cias no mercado. 

Teoria da Escolha Pública é um método de solução 
de problemas através da pacificação pela troca e não 
pelo poder. A imposição não gera pacificação. No mer-
cado, as questões são traçadas pela demanda e oferta e 
as necessidades.

O Estado pode atuar e corrigir as falhas do mer-
cado para gerar bem estar para todos. A regulação, 
como forma de intervenção, visa corrigir essas falhas. 
É assegurado que o resultado da interação entre pro-
dutores e consumidores de determinado bem ou ser-
viço seja eficiente, tendo como resultado adequado 
níveis de quantidade, qualidade e preço. O mercado 
com concorrência perfeita é formado por demanda 
igual à oferta.

O Estado que inicialmente intervinha na economia 
de forma ampla como agente econômico e prestador 
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de serviços se viu obrigado a diminuir seu tamanho e 
a passar a regular o mercado, ficando apenas com os 
serviços essências. Isso porque seu tamanho cresceu 
de tal maneira que suas atividades estavam compro-
metidas seja na eficiência, seja na qualidade.

Segundo Robert Cooter & Thomas Ulen, Ed. 
Bookman,

(...)a grande lição que a Teoria da Escolha pública 
procura dar é que a política tem falhas, as deci-
sões tomadas coletivamente nem sempre alcan-
çam o bem estar geral. Isso porque as decisões 
são tomadas com base na maioria, deixando de 
fora uma minoria não atingida por essa escolha.
(..) 
Quando a demanda corresponde à oferta, ou 
seja, quando a quantidade de produtos deman-
dados a um mesmo preço corresponde à quan-
tidade de produtos ofertados aquele preço, 
dizemos que o mercado está em equilíbrio. 
Quando a demanda supera a oferta, os fornece-
dores podem aumentar o preço. Nestes casos, 
podemos pensar que determinado bem ou 
serviço demandado tornou-se escasso e, por-
tanto, passa a ser mais valioso. Quando a oferta 
excede a demanda, os fornecedores terão que 
diminuir o preço, a fim de fazer vendas. (COO-
TER, Robert, ULEN, Thomas).

A oferta e demanda tendem sempre a encontrar 
um ponto de equilíbrio no mercado. Externalidade é 
o impacto da ação de um agente sobre um terceiro 
que não participou dessa ação. O terceiro, a prin-
cípio não paga nem recebe nada por suportar esse 
impacto. A externalidade leva o mercado a ser ine-
ficiente e, portanto, este falha em maximizar o uso 
dos recursos.

Nas palavras de Robert Cooter
Além de uma teoria científica do comporta-
mento, a economia fornece uma padrão norma-
tivo útil para avaliar o direito e as políticas públi-
cas. As leis não são apenas argumentos arcanos, 
técnicos; elas são instrumentos para atingir 
objetivos sociais importantes. Para conhecer os 
efeitos das leis sobre esses objetivos, os juízes 
e outros legisladores precisam ter um método 
para avaliar os efeitos das leis sobre valores 
sociais importantes. A economia prevê os efeitos 

das políticas sobre a eficiência. A efici-
ência sempre é relevante para defini-
ção de políticas já que é melhor atin-
gir qualquer política dada a um custo 
menor do que a um custo mais alto. As 
autoridades públicas nunca defendem 
o desperdício de dinheiro. 
(..)
A “eficiência social” de uma transação 
comercial diz respeito a todos os afe-
tados por ela, e não apenas a suas par-
tes. Um bom sistema jurídico mantém 
a lucratividade das empresas e o bem
-estar do povo alinhados, de modo que 
as pessoas que buscam lucros também 
beneficiem o público. Neste tocante, 
todos os sistemas jurídicos reais têm 
deficiências graves que os princípios 
contidos neste livro podem identifica 
e corrigir. (COOTER, Robert, ULEN, 
Thomas).

 As políticas públicas são pautadas na 
eficiência e na distribuição, tais princípios 
serão analisados abaixo no contexto com o 
mercado.

Princípio da Economicidade, Eficácia e Efi-
ciência.

A análise econômica se utiliza de méto-
dos da microeconomia.  Os agentes econô-
micos comparam os benefícios e os custos 
das diferentes alternativas antes de tomar 
uma decisão, que se traduz num nível de bem 
estar dos agentes. 

A análise do custo-benefício é consequen-
cialista porque levam em conta o que vai 
acontecer com a tomada da decisão e não o 
que fundamentou a decisão.

Avaliamos os recursos escassos e a conse-
quência para sociedade. A economia procura 
uma noção de bem estar agregado. 

Tais teorias podem ser somadas aos princí-
pios constitucionais da economicidade, eficácia 
e eficiência que devem pautar escolhas públicas. 

O artigo 70, da Constituição de 1988 posi-
tivou o princípio da economicidade:

Art. 70. A fiscalização contábil, finan-
ceira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades 
da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, eco-
nomicidade, aplicação das subvenções 
e renúncia de receitas, será exercida 
pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas 
qualquer pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que utilize, arre-
cade, guarde, gerencie ou administre 
dinheiros, bens e valores públicos ou 
pelos quais a União responda, ou que, 
em nome desta, assuma obrigações 
de natureza pecuniária. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional no 
19, de 1998).

O Superior Tribunal de Jusrtiça já se 
manifestou sobre o tema

A reforma administrativa, ocorrida 
com a Emenda Constitucional n. 19 
de 1998, buscou realizar um sistema 
mais funcional. O Superior Tribunal de 
Justiça, antes da supracitada emenda, 
considerava a eficiência um dever do 
administrador, como um princípio 
constitucional implícito da adminis-
tração pública (Cf. STJ. 6ª T – RMS nº 
5.590/95 – DF – Rel. Min. Luiz Vicente 
Cernicchiaro, Diário da Justiça, Secção 
I, 10 jun. 1996, p. 20.395).

Princípio da economicidade: é o critério 
utilizado para condicionar as escolhas que o 
mercado ou o Estado, ao regular a atividade 
econômica, devem fazer constantemente, de 
tal sorte que o resultado final seja sempre mais 
vantajoso que os custos sociais envolvidos.

Muitas teorias procuram explicar esse 
princípio que é a relação entre custo versus 
benefício, ou que relação adequada entre os 
recursos envolvidos e as resultantes alcan-
çadas; 

Na Lição de Sérgio Alberto Barreto Filho 
Já o princípio da Eficácia “é a concreção dos 
objetivos desejados por determinada ação do 
Estado, não sendo levados em consideração os 
meios e os mecanismos utilizados para tanto. 
Assim, o Estado pode ser eficaz em resolver o 
problema do analfabetismo no Brasil, mas pode 
estar fazendo isso com mais recursos do que 
necessitaria. Na eficiência, por sua vez, há clara 
preocupação com os mecanismos que foram 
usados para a obtenção do êxito na atividade 
do Estado. Assim, procura-se buscar os meios 
mais econômicos e viáveis, para maximizar os 
resultados e minimizar os custos. Em síntese: 
é atingir o objetivo com o menor custo e os 
melhores resultados possíveis” 
(..)
A eficiência, assim, caracterizar-se-ia em “um 
conceito econômico, que introduz, no mundo 
jurídico, parâmetros relativos de aproveita-
mento ótimo de recursos escassos disponí-
veis para a realização máxima de resultados 
desejados. Não se cuida apenas de exigir que 
o Estado alcance resultados com os meios que 
lhe são colocados à disposição pela sociedade 
(eficácia), mas de que os efetue o melhor pos-
sível (eficiência), tendo, assim, uma dimen-
são qualitativa. [...] A eficiência diz respeito 
ao cumprimento das finalidades do serviço 
público, de molde a satisfazer necessidades 
dos usuários, do modo menos oneroso possí-
vel, extraindo-se dos recursos empregados a 
maior qualidade na sua prestação (BARRETO 
FILHO, Sérgio Alberto). 

Percebe-se que para Administração os três princí-
pios são igualmente importantes e fundamentais, se 
completam na análise dos direitos, não se excluindo. 
O administrador deve escolher através de uma pon-
deração de valores constitucionais o melhor custo 
benefício, sobpesando ônus e bônus para coletivi-
dade. Seria uma espécie de desempenho qualitativo, a 
obtenção do melhor resultado estratégico possível, de 
acordo com uma quantidade de recursos e num cená-
rio socioeconômico.

Nesse aspecto, o direito econômico poderia ajudar 
nas escolhas públicas. Trata-se de matéria interdis-
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ciplinar que pode levar a uma conclusão melhor da 
escolha aquele cenário para sociedade.

Nas palavras de Humberto Alves de Campos  
A lógica econômica tradicional para a regulação 
de falhas de mercado diz respeito aos proble-
mas e à maximização da eficiência em merca-
dos caracterizados por monopólios ou oligopó-
lios17. Monopólios são comumente associados 
com ineficiências, estáticas e dinâmicas. Do 
ponto de vista estático, os monopólios criam 
ineficiências, cobrando preços muito acima 
dos seus custos marginais que se traduzem 
em lucros extraordinários. Em termos dinâmi-
cos, os monopolistas não têm incentivos para 
investir em inovação tecnológica e melhora de 
seus produtos ou serviços o que restringe os 
ganhos de produtividade da economia. (CAM-
POS, Humberto Alves).

Ato Administrativo discricionário
Ato administrativo é um ato jurídico, cuja manifesta-

ção de vontade produz efeitos jurídicos. Os atos podem 
ser vinculados ou discricionários.

Os vinculados são aqueles em que a Administração 
age nos limites da lei. Nesses casos, a Administração não 
tem liberdade de escolha no seu agir.  Administração 
Pública é pautada no princípio da legalidade, ou seja, só 
pode fazer aquilo que está previsto em lei, ao contrário 
das relações privadas. 

O ato administrativo tem os seguintes elementos: 
Sujeito competente ou Competência; b) Forma; c) Finali-
dade; d) Motivo; e e) Objeto ou conteúdo. 

Já o ato discricionário é aquele no qual há uma mar-
gem legal de escolha ao administrador. Nesse, o que 
pode ter variação e escolha administrativa é o motivo 
e objeto. 

Nesse aspecto, na margem de escolha do adminis-
trador, o direito econômico e suas teorias juntamente 
com os princípios constitucionais da economicidade, 
eficiência, eficácia poderiam contribuir muito para uma 
solução que atendesse melhor a coletividade.

Assim, a questão do custo versus benefício em con-
sonância com uma visão de mercado, na qual se enxerga 
as externalidades e falhas de mercado, poderiam auxi-
liar inclusive fomentar formas de atuação da sociedade 
em conjunto com o Ente Estatal.

Além disso, caso fossem avaliadas todas 
essas questões quando da escolha do mérito 
administrativo, ainda assim, dever-se-ia fun-
damentar a escolha com base no princípio 
da transparência. O que poderia levar a um 
controle social e inclusive a legitimação das 
atuações Estatais. 

Conclusão
O mercado vem sofrendo transformações 

ao longo dos anos. Várias teorias procuram 
explicar como pode o Estado intervir no mer-
cado para que se alcance uma situação ideal 
entre demanda e oferta.

Pensamos em aplicar as lições do mer-
cado em consonância com os princípios 
constitucionais da economicidade, eficácia, 
eficiência para auxiliar na escolha do admi-
nistrador, no que concerne ao mérito admi-
nistrativo.

Nesse aspecto, estar-se ia obedecendo a 
motivação e fundamentação, na busca do inte-
resse social, e a transparência, que me ultima 
ratio, legitimaria a própria escolha pública.
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