
#
2

5
0

 |
a

n
o

 2
2

 |
 J

U
n

H
o

  2
0

2
1

IS
B

n
 1

8
0

7
-7

7
9

x

Um ConstrUtor de Pontes
ministro dias toffoli, do sUPremo tribUnal federal





Edição 250 • Junho de 2021 • Capa: Nelson Jr./STF

Instituições parceiras

Conselho edItorIal

Adilson Vieira Macabu
Alexandre Agra Belmonte
Ana Tereza Basilio
André Fontes 
Antônio Augusto de Souza Coelho
Antônio Carlos Martins Soares
Antonio Saldanha Palheiro
Antônio Souza Prudente
Aurélio Wander Bastos
Benedito Gonçalves
Carlos Ayres Britto
Carlos Mário Velloso
Cármen Lúcia Antunes Rocha
Dalmo de Abreu Dallari 
Darci Norte Rebelo
Enrique Ricardo Lewandowski
Erika Siebler Branco
Ernane Galvêas
Fábio de Salles Meirelles
Gilmar Ferreira Mendes
Guilherme Augusto Caputo Bastos
Henrique Nelson Calandra
Humberto Martins
Ives Gandra Martins
João Otávio de Noronha
José Antonio Dias Toffoli

José Geraldo da Fonseca
José Renato Nalini
Julio Antonio Lopes
Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho
Luís Inácio Lucena Adams
Luís Roberto Barroso
Luiz Fux
Marco Aurélio Mello
Marcus Faver 
Marcus Vinicius Furtado Coêlho
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
Maurício Dinepi
Mauro Campbell
Maximino Gonçalves Fontes 
Nelson Tomaz Braga
Paulo de Tarso Sanseverino
Paulo Dias de Moura Ribeiro
Peter Messitte
Ricardo Villas Bôas Cueva
Roberto Rosas
Sergio Cavalieri Filho
Sidnei Beneti
Thiers Montebello
Tiago Salles

Bernardo Cabral  Presidente de Honra

Orpheu Santos Salles 
1921 - 2016

Av. Rio Branco, 14 / 18o andar 
Rio de Janeiro – RJ 
CEP: 20090-000 
Tel./Fax (21) 2240-0429 
editorajc@editorajc.com.br 
www.editorajc.com.br

ISSN 1807-779X

Tiago Salles 
Editor-Executivo

Erika Branco 
Diretora de Redação

Diogo Tomaz
Coordenador de Produção

Rafael Rodrigues
Redator

Ada Caperuto 
Colaborou nessa edição

Amanda Nóbrega 
Luci Pereira 
Distribuição 

Aerographic  
CTP, Impressão e Acabamento 

Sucursal - São Paulo 
Raphael Santos Salles 
Praça Doutor João Mendes, 52, 
conj. 1301, Centro, São Paulo – SP 
CEP 01501-000 
Telefone: (11) 3112-0907

Erramos: Na ed. 248 (abril), página 

11, o crédito correto da imagem é: 

Cleia Viana/ Câmara dos Deputados

facebook.com/editorajc

Luis Felipe Salomão 
Presidente

Conselho dos  
Tribunais de JusTiça

Associação dos 
Magistrados Brasileiros

Especial:  U
m

a H
om

enagem
 a

 SÁLVIO
 D

E FIG
U
EIR

ED
O

4

Ano II - nº 4 - Outubro 2007   



 edItorIal 

Um passo adiante em nossa missão de mediar

 Carta ao leItor 

O novo ‘xodó’ da Revista

 opInIão 

Homenagem ao Ministro Dias Toffoli

 CentenÁrIo 

Legado de compromisso e paixão pelo Brasil

 Capa 

Um construtor de pontes – A trajetória do 

Ministro José Antonio Dias Toffoli

 arBItraGeM 

Breves anotações sobre a nulidade de 

sentença arbitral extra petita 

08

09

10

12

14

24

28

32

36

40

44

49

52

54

57

60

64

 eM FoCo 

Conversa com o Judiciário, em novos formatos

 eSpaÇo oaB 

 Vitórias para a advocacia e a sociedade

 dIreIto ConStItUCIonal 

As virtudes das Supremas Cortes como 

instrumento de democracia deliberativa

 reForMa trIBUtÁrIa 

A armadilha retórica da simplificação perseguida  

a qualquer custo

 dIreIto do traBalHo 

A Justiça do Trabalho e o sistema de precedentes 

do novo CPC

 MedIaÇão e arBItraGeM 

 Os meio alternativos de solução de controvérsias 

na nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos

 eSpaÇo anape 

Desafios da Administração Pública em face das 

novas tecnologias e da Lei Geral de Proteção de 

Dados

 eSpaÇo anaMatra 

Trabalhadores de aplicativos e a competência  

da Justiça do Trabalho

 eSpaÇo anadep  

Ampliação do acesso à Justiça e construção de 

uma sociedade solidária por meio da atuação da 

Defensoria Pública

 dIreIto do traBalHo 

A covid-19 no ambiente de trabalho

 reForMa trIBUtÁrIa 

Notas sobre a reforma tributária e a saúde 

suplementar

#PedacinhosdoBrasilO mundo sonha 
em conhecer 
pedacinhos 
do Brasil.
Você tem ele 
por inteiro.

Sua próxima viagem está 
bem perto de acontecer.

Com a vacinação avançando em 
todo o país, você já pode planejar 
a viagem dos seus sonhos.

Siga o instagram @embraturbrasil 
e descubra destinos fantásticos.

Fo
to

: D
ivu

lgação
/STJ

 Ministro humberto Martins, Presidente do stJ 



9 Junho 2021   |  Justiça & Cidadania   no 250eDiTorial

 Tiago SalleS 

Editor-Executivo

Mediação, que deriva do termo latino mediare, 
significa intervir de maneira pacífica e impar-
cial na solução de conflitos. É atividade que 

pode ser exercida de variadas formas e na qual, à sua 
maneira, a Revista Justiça & Cidadania tem buscado se 
especializar desde a sua criação, atuando na mediação 
das relações entre o Poder Judiciário, os operadores do 
Direito e outros relevantes atores da sociedade. 

É assim com a publicação de milhares de artigos 
doutrinários e de opinião, entrevistas e reportagens 
ao longo dos últimos 21 anos. Assim como o é em 
quase uma centena de eventos do projeto “Conversa 
com o Judiciário”, no qual buscamos promover a 
interlocução e a convergência entre a magistratura e 
os mais diversos agentes sociais e econômicos. 

Para o bem e para o mal, essas relações entre a 
Justiça, seus operadores e jurisdicionados são dinâ-
micas, acompanham o zeitgeist, espírito dos tempos, 
fato ao qual quem almeja interpretá-las e mediá-las 
não poderia estar alheio. Nesse sentido, percebemos 
que era preciso avançar, ir além do passo adiante 
dado em termos de tecnologia por meio do uso de 
novas plataformas para nossas publicações e projetos 
(leia mais na seção Em Foco).  

Sem nunca esquecer de nossas raízes, com os pés 
no presente, os olhos no futuro e enorme senso de 
responsabilidade, decidimos expandir o rol das ativi-
dades do Instituto Justiça & Cidadania – reconhecido, 
desde 2010, como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público – com o ingresso na seara da media-
ção extrajudicial de conflitos. Com orgulho, o Instituto 
acaba de ser devidamente credenciado junto ao Tribu-
nal de Justiça do Rio de Janeiro como Câmara Privada 
de Conciliação e Mediação, apta para o desenvolvi-

Um Passo adiante em nossa 
missão de mediar
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mento das atividades de mediação e concilia-
ção pré-processual e judicial on line.

Nas democracias mais avançadas, nas 
quais a autocomposição possui caráter histó-
rico e cultural, recorrer ao juízo estatal para 
resolver conflitos é quase sempre considerada 
a última alternativa. Pois além de estimular 
um diálogo entre as partes no qual não há 
vencedores e perdedores, os métodos consen-
suais de solução de conflitos permitem que 
o Poder Judiciário possa dedicar seus esfor-
ços às questões mais complexas ou de maior 
alcance social que demandam sua atenção.  

Com essa visão em mente, e agora com 
uma caixa de ferramentas mais completa, 
vamos seguir adiante em nossa missão 
de mediar, buscando auxiliar os sujeitos 
a negociar suas diferenças – pautados na 
boa fé e no discernimento da justa medida 
– e o nosso País a alcançar a tão sonhada 
pacificação social. 

CarTa ao leiTor

 luiS Felipe Salomão 

Presidente do Conselho Editorial

Ministro do STJ

O número 250 da Revista traz como matéria 
de capa uma reportagem sobre a trajetória 
do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

entre 2018 e 2020, Ministro José Antonio Dias Tof-
foli, conhecido com um “construtor de pontes” jus-
tamente por sua grande capacidade de mediar os 
conflitos com isenção e justeza. Membro do nosso 
Conselho Editorial, o Ministro Dias Toffoli também 
responde a uma rápida entrevista e contribui ainda 
para a seção Centenário de Orpheu Salles, com uma 
homenagem aos cem anos do nascimento do saudoso 
fundador da Revista.  

Outro destaque é o artigo do Presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, 
que discorre sobre a nulidade da sentença judicial 
extra petita, quando a providência jurisdicional defe-
rida é diferente da que foi postulada. Leia também 
o artigo do Desembargador do TRT1 Jorge Orlando 
Sereno Ramos sobre o impacto do sistema de prece-
dentes do novo CPC na Justiça do Trabalho. E ainda 
o texto feito a quatro mãos pela presidente da Asso-
ciação dos Magistrados Brasileiros, Juíza Renata Gil, 
e pela coordenadora da Escola Nacional da Magis-
tratura, Marcela Bocayuva, além dos artigos autores 
renomados como Rodrigo Fux e Felipe Renault. 

No Espaço OAB, acompanhe a retrospectiva das 
principais conquistas da Ordem para a advocacia e 
para a sociedade no último biênio, com a participa-
ção do Presidente do Conselho Federal, Felipe Santa 
Cruz, e do Presidente da Comissão de Assuntos Cons-
titucionais da OAB, Marcus Vinícius Furtado Coêlho, 
que também nos honra como membro do Conselho 
Editorial. 

o novo xodó da revista

Leia ainda na seção Em Foco a repor-
tagem sobre nosso novo “xodó”, o podcast 
“Conversa com o Judiciário”. Com um novo 
episódio a cada terça-feira, o programa 
conta com a participação de especialistas 
em vários temas do Direito, um verdadeiro 
tanque de ideias no qual podemos refletir 
abertamente, sem formalismos, sobre pon-
tos relevantes das carreiras jurídicas. 

Boa leitura!
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Homenagem ao 
ministro dias toffoli

 marCuS ViniCiuS FurTaDo Coêlho 

Membro do Conselho Editorial/

Presidente da Comissão Nacional de Estudos 

Constitucionais da OAB

O Ministro Dias Toffoli assumiu a presi-
dência do Supremo Tribunal Federal 
(STF), em setembro de 2018, em um 

contexto especialmente difícil para o País. 
Politicamente, o Brasil enfrentava o acirra-
mento da polarização ideológica. Institucio-
nalmente, cresciam as críticas aos Poderes 
e às instituições democráticas, até mesmo 
ataques diretos ao STF. Para ampliar o qua-
dro já complexo, o mundo se viu em meio à 
maior crise sanitária dos últimos tempos, ao 
enfrentar a pandemia da covid-19. 

O conjunto desses desafios e as respos-
tas dadas em tempo e à altura pelo ministro 
demonstram, para além do grande constitu-
cionalista, seus acertos também à frente da 
coordenação dos trabalhos da Suprema Corte.  

A pandemia ampliou uma grande 
demanda da sociedade por estabilidade e 
segurança jurídica diante da crise não ape-
nas sanitária, mas econômica e social desen-
cadeada pelo vírus. Enquanto tantos setores 
econômicos foram forçados a interromper 
ou reduzir suas atividades em prol de medi-
das de contenção do contágio da doença, a 
Suprema Corte assegurou o pleno funciona-
mento do Judiciário e intensificou sua atua-
ção a fim de manter a atividade jurisdicional, 
tão essencial à nação, sobretudo diante das 
incertezas geradas pela calamidade pública.

O Tribunal expandiu as hipóteses de jul-
gamentos virtuais, instaurou as sessões ple-

10 opinião

nárias por videoconferência e aprimorou as ferramen-
tas do plenário virtual, que já era adotado pela Corte 
desde 2007. Em atendimento a demandas da advoca-
cia, os votos dos ministros passaram a ser disponibi-
lizados em tempo real, possibilitou-se aos advogados 
realizar o envio de sustentação oral por vídeo, também 
publicizadas no sistema, bem como de apresentar 
esclarecimentos de questões de fato, além de revogar a 
norma que computava como acompanhando o relator 
o ministro que não votasse no caso. 

De se ressaltar, ainda, a transparência quanto aos 
processos relacionados à covid-19, que ganharam área 
específica no sítio eletrônico do Tribunal, bem como 
prioridade na tramitação. 

Para além dos acertos de sua gestão como presi-
dente da mais alta Corte do País, o Ministro Dias Tof-
foli foi relator de casos recentes paradigmáticos e que 
reescrevem a história constitucional brasileira, cal-
cado na melhor interpretação e aplicação dos direitos 
e garantias fundamentais e na preservação dos valores 
democráticos.

É da relatoria do Ministro Toffoli a decisão que 
deu prevalência à liberdade de expressão ao não reco-
nhecer no Direito brasileiro a existência do direito ao 
esquecimento. O colegiado acompanhou a tese pro-
posta pelo ministro, no sentido de ser “incompatível 
com a Constituição a ideia de um direito ao esqueci-
mento, assim entendido como um poder de obstar em 
razão da passagem do tempo a divulgação de fatos ou 
dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em 
meios de comunicação social analógicos ou digitais”.

A decisão firmou que eventuais excessos ou abusos 
no exercício da liberdade de expressão e de informação 
devem ser analisados no caso concreto, a partir dos parâ-
metros constitucionais da proteção da honra, da imagem, 
da privacidade e da personalidade, como também as pre-
visões da legislação penal e cível quanto ao tema.

Recentemente, o ministro também encabeçou jul-
gamento histórico para o desenvolvimento tecnoló-
gico e econômico do País, ao declarar a inconstitucio-
nalidade de norma que estendia por prazo indefinido a 
proteção às patentes, prolongando um privilégio que, 
por expressa definição constitucional, há que ser por 
prazo certo e determinado.

A decisão surtiu impactos de grande monta, sobre-
maneira no campo da saúde. Em meio à pandemia, a 
extinção dos prazos estendidos garantiu aos brasilei-

ros o acesso a medicamentos até 60% mais 
baratos e reduz em dois bilhões ao ano os 
gastos do sistema de saúde ao assegurar a 
livre concorrência e a comercialização de 
medicamentos genéricos. 

Para além disso, a decisão estimula o 
desenvolvimento nacional, ao representar 
incentivo à inovação, à ciência e à tecnologia. 
Permite que o País possa desenvolver tecno-
logia de ponta e concorrer com igualdade no 
mercado internacional, sem os prejuízos de 
uma extensão patentária inconstitucional.

Outro julgamento de destaque protago-
nizado pelo Ministro Toffoli foi o reconhe-
cimento quanto à inconstitucionalidade da 
tese da legítima defesa da honra. O ministro 
entendeu que a excludente de ilicitude da 
legítima defesa não abrange a chamada “legi-
tima defesa da honra”. O ordenamento jurí-
dico não garante que uma pessoa vítima de 
traição possa exercer a violência, até mesmo 
ceifar a vida de outrem. 

O ministro ressaltou no julgamento que 
“aquele que pratica feminicídio ou usa de 
violência, com a justificativa de reprimir 
um adultério, não está a se defender, mas a 
atacar uma mulher de forma desproporcio-
nal, covarde e criminosa”. A decisão é um 
marco no enfrentamento à violência con-
tra a mulher e à atrasada cultura patriarcal, 
que ainda trata as mulheres como objeto ou 
posse. Reafirma a igualdade de gênero e evita 
que crimes violentos e feminicídios fiquem 
impunes ao serem justificados por uma 
suposta legítima defesa da honra.

A atuação do ministro, de costumeira 
excelência e afinada com as demandas 
da sociedade mostra-se à altura da Corte 
Suprema do País. Sua preocupação com a 
segurança jurídica e a estabilidade das rela-
ções demonstra um magistrado sensível e 
atento aos temas centrais ao desenvolvi-
mento nacional. Um magistrado, acima de 
tudo, que atua com altivez e independência, 
o que faz do Poder Judiciário a salvaguarda 
da democracia e dos direitos e garantias dos 
cidadãos.
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legado de ComPromisso  
e Paixão Pelo brasil

CenTenário orpheu SalleS

 JoSé anTonio DiaS ToFFoli 

Membro do Conselho Editorial

Ministro do Supremo Tribunal Federal 

 

Orpheu dos Santos Salles completaria 100 anos 
em 17 de outubro desse ano. A ausência física 
do saudoso empresário e jornalista, falecido 

em agosto de 2016, aos 94 anos, não impediu a boa e 
oportuna iniciativa da Revista Justiça & Cidadania, 
uma de suas obras, de celebrar sua vida de coragem 
e de conquistas. E a melhor maneira de prestar esse 
merecido tributo é por meio de testemunhos dos que 
tivemos o privilégio de conhecê-lo.

A trajetória do homenageado na vida pública con-
funde-se com a turbulenta segunda metade do Século 
XX no Brasil, marcada por abalos institucionais e por 
forte polarização política e social. As paixões favoráveis 
e contrárias ao trabalhismo e a seu líder, Getúlio Var-
gas, dividiram o País já a partir da década de 1930. Nesse 
ambiente de instabilidade, propício a arbitrariedades 
e perseguições contra atores políticos que se encon-
trassem em posição vulnerável, Orpheu Salles sempre 
se destacou pelo idealismo, pelas posições firmes, pela 
altivez e, sobretudo, pela convicção que sempre orientou 
sua atuação, alinhada às ideias do trabalhismo.

Salles conheceu Getúlio Vargas em 1943, em visita 
ao Presidente na qual foi o orador de uma caravana de 
estudantes das Arcadas. Foi convidado a trabalhar no 
gabinete presidencial e, a partir daí, passou a acompa-
nhar de perto a atuação política do líder trabalhista. 
Nomeado, em 1954, chefe da Delegacia do Trabalho em 
Santos (SP), logo enfrentou as adversidades decorren-
tes do suicídio de Vargas. No mesmo ano, foi exonerado 
do cargo por haver ousado declarar, pela primeira vez 
no País, a legalidade de uma greve de trabalhadores.

A convite do Vice-Presidente da República João 
Goulart assumiu, em 1956, a assessoria trabalhista e 
sindical da Presidência da República. A posterior pas-
sagem de Orpheu Salles para a iniciativa privada não 
o afastou de seu compromisso com o debate público 
e com as causas do trabalhismo, como a defesa dos 
direitos sociais. Como diretor de jornalismo da Rádio 
Marconi, em São Paulo, manteve programa diário que 
tinha os trabalhadores como público.

A conhecida aliança de Salles com o trabalhismo 
e sua atuação na comunicação radiofônica em favor 
da sindicalização e da mobilização em busca de mais 
direitos para os trabalhadores não passaram desperce-
bidas pelos militares quando esses chegaram ao poder 
com a deposição do Presidente João Goulart, em 1964.

A Rádio Marconi foi fechada imediatamente após 
o golpe. Salles ficou detido no DOPS de São Paulo por 
dois meses e foi, posteriormente, transferido para o 
navio presídio Raul Soares, onde permaneceu por seis 
meses. Em seus relatos sobre o episódio, lembra que 
recusou a oferta do então governador paulista, Ademar 
de Barros, para trocar de lado na política, juntando-se 
a seu grupo político e a sua equipe de governo como 
forma de assegurar a sobrevivência da rádio. Mais uma 
vez, Salles mostrou que suas convicções e seu compro-
misso com o Brasil não eram negociáveis. Sua recusa 
concorreu para sua detenção prolongada – no DOPS e 
no navio – e para seu exílio no Uruguai e na Argentina.

A volta ao Brasil marcou a retomada de suas ativi-

dades como jornalista e empresário, e incluiu 
a experiência de um mandato como vereador 
em Maricá (RJ), entre 1988 e 1992. A atuação 
de Orpheu na iniciativa privada culminou 
com a criação, em 1999, da Revista Justiça & 
Cidadania, em parceria com seu filho Tiago 
Salles, a quem coube, desde 2016, dar conti-
nuidade ao projeto. A revista consolidou-se 
como referência no mundo jurídico e como 
promotora de reflexões e debates voltados 
ao fortalecimento do Poder Judiciário e da 
democracia. A energia que Orpheu Salles 
dedicou ao projeto vitorioso da revista e a 
iniciativas como o Troféu Dom Quixote não 
o impediu, como nonagenário, de continuar a 
abraçar outras causas públicas, como a parti-
cipação na gestão da Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI). Orpheu Salles, o sócio então 
mais antigo da entidade, foi eleito, em 2014, 
como integrante da chapa Wladimir Herzog, 
diretor administrativo da ABI, tendo desem-
penhado suas funções até 2016.

O sonho de Orpheu de chegar aos 100 anos 
ainda na ativa na ABI e na revista não foi con-
cretizado. Mas seu legado de compromisso e 
paixão pelo Brasil servem como exemplo para 
todos os que nos dedicamos ao serviço público 
e à tarefa cotidiana de manter e renovar as 
instituições democráticas.
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Um ConstrUtor de Pontes
a trajetória do Ministro José antonio dias toffoli

 Da reDação 

No dia em que a República comemo-
rava 78 anos, José Antonio Dias Tof-
foli nasceu em Marília, no interior 

do Estado de São Paulo. Naquele dia 15 de 
novembro de 1967, ninguém poderia imagi-
nar que o filho dos cafeicultores Luiz e Sebas-
tiana estaria destinado a se tornar ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF) e um 
defensor da Constituição Federal. Mister no 
qual hoje o Ministro Dias Toffoli se destaca 
pelo perfil de atuação pragmático, que busca 
promover soluções jurídicas e a construção 
de diálogos entre grupos divergentes.

Esse desígnio começou a se cumprir em 
1986, quando, aos 19 anos, Dias Toffoli foi apro-
vado no concorrido vestibular da Faculdade 
de Direto da Universidade de São Paulo (USP), 
pela qual se formaria em 1991, com especia-
lização em Direito Eleitoral. E chegou ao seu 
ápice quando, aos 50 anos, em setembro de 
2018, ele tomou posse como presidente do 
Supremo, dez anos após sua nomeação, pelo 
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para 
a vaga deixada pelo Ministro Carlos Alberto 
Menezes Direito, que faleceu naquele ano.

Esta trajetória, no entanto, passa por 
complexos caminhos nos quais o Ministro 
Dias Toffoli soube consolidar brilhante car-
reira na área jurídica. Tão logo obteve a gra-
duação como bacharel na “Arcadas”, Toffoli 
ingressou na advocacia. Dois anos depois, em 
1993, tornou-se consultor jurídico do Depar-
tamento Nacional dos Trabalhadores Rurais, 
da Central Única dos Trabalhadores (CUT). 
No ano seguinte, atuou na Assembleia Legis-

lativa do Estado de São Paulo como assessor parlamentar. 
Em 1995, Dias Toffoli assumiu o cargo de assessor 

jurídico do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara 
dos Deputados, que exerceu até o ano 2000. Atividade 
que, a partir de 1996, passou a conciliar com sua atuação 
no magistério, como professor de Direito Constitucional 
e Direito de Família na Faculdade de Direito do Uniceub, 
em Brasília (DF). Instituição na qual, anos mais tarde, 
em 2014, ele se tornaria professor da pós-graduação.

A atuação no âmbito das agremiações político-parti-
dárias conduziu a carreira do jovem advogado ao Poder 
Executivo paulistano em 2001, quando assumiu a che-
fia de gabinete da Secretaria de Implementação das 
Subprefeituras de São Paulo (SP), durante a gestão da 
Prefeita Marta Suplicy (PT, 2001-2004). 

No ano seguinte, Dias Toffoli ampliou sua atuação no 
magistério quando assumiu as aulas de Direito Consti-
tucional do curso extensivo de atualização para carrei-
ras jurídicas da Escola da Magistratura da Associação 
dos Magistrados do Distrito Federal (Amagis).

Entre 2003 e 2005, Dias Toffoli esteve à frente da 
Subchefia para Assuntos Jurídicos (SAJ) da Casa Civil 
da Presidência da República, no primeiro mandato do 
Governo Lula. Nesse período, se destacou pela inicia-
tiva da instalação do Centro de Estudos da SAJ, criado 
com a missão de estimular a pesquisa de temas jurídi-
cos relevantes para a administração pública e promo-
ver maior intercâmbio entre seus órgãos jurídicos. 

No cargo, Dias Toffoli também prestou assessoria 
à Presidência da República no exame da constitucio-
nalidade e da juridicidade de todos os atos normativos 
submetidos por ministérios e secretarias especiais. O 
que compreende propostas de emendas à Constituição, 
projetos de lei complementar, leis ordinárias, medi-
das provisórias e decretos, além do exame jurídico de 
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Presidente do STF – Quando assumiu a presidên-
cia do Supremo, e também do Conselho Nacional de 
Justiça, em 13 de setembro de 2018, Toffoli indicou que 
adotaria o mesmo tom que manteve ao longo de sua 
carreira: o da moderação e do diálogo entre os Poderes. 
Nos últimos dois anos, no entanto, o cenário político 
econômico do Brasil, sobretudo após a pandemia do 
novo coronavírus, a partir de março de 2020, exigiu do 
presidente do STF a superação de imensos obstáculos 
para realizar sua missão 

A polarização política acirrada a partir de janeiro de 
2019, com crescentes ataques ao Judiciário por parte 
de determinados setores da opinião pública de perfil 
mais extremado, também requereu novos esforços de 
manutenção do diálogo institucional. Mesmo diante de 
questões polêmicas que alimentam essa polarização, 
Toffoli manteve sua postura de defesa da instituciona-
lidade, dos direitos e garantias formais e fundamen-
tais do devido processo legal. O ministro declara que 
as tensões entre as instituições sempre existiram na 
história do Brasil, um reflexo natural da democracia, 
que deve ser contornado não por meio de arbitrarie-
dades, mas com base na legalidade constitucional, que 
tem seu maior defensor no Supremo Tribunal Federal.

políticas públicas e do assessoramento consultivo à 
própria Presidência da República e a seus órgãos. No 
rol de documentos analisados durante esse período 
estão, por exemplo, a Política Nacional de Saneamento 
Básico; o Fundo Nacional de Desenvolvimento Flores-
tal; o novo modelo do setor elétrico; a Política Nacional 
de Biossegurança; e o Programa Nacional de Estímulo 
ao Primeiro Emprego para os Jovens (PNPE).

Quando deixou o cargo, em julho de 2005, Dias Tof-
foli voltou para a advocacia. Somente em 2007 retor-
naria à vida pública, quando foi nomeado titular da 
Advocacia Geral da União (AGU), na qual permaneceu 
até sua nomeação para o Supremo. Durante sua gestão 
foram criadas a Ouvidora-geral, a Câmara de Concilia-
ção e Arbitragem da Administração Federal, o Núcleo 
de Gestão Estratégica e a Comissão de Ética da AGU. 

Ministro – A posse no STF ocorreu em 23 de outu-
bro de 2009, em solenidade conduzida pelo então pre-
sidente da Corte, o Ministro Gilmar Mendes, e à qual 
compareceram cerca de mil pessoas, entre autoridades 
do Poder Executivo e do Poder Legislativo federal, além 
de governadores de diversos estados, representantes 
de entidades da área jurídica e outros convidados.  

Aos 41 anos de idade, Dias Toffoli tornou-se o 162º 
ministro do STF e também o mais jovem a ocupar o 
cargo. Seu perfil genuinamente conciliador, que já se 
destacava ao longo de sua carreira, seria a marca de 
uma conduta também pautada por profundo conhe-
cimento do funcionamento da administração federal, 
em razão de sua vivência em diferentes cargos nos três 
Poderes da República. Simultaneamente, suas ocupa-
ções anteriores serviram de pretexto para controvér-
sias que questionavam sua atuação. 

Em 2012, Dias Toffoli foi eleito presidente da Primeira 
Turma do STF, tendo presidido a Segunda Turma no 
período de 2015 a 2016. Os dois momentos – marcados, 
primeiro, pelo julgamento do “Mensalão”, e depois pela 
operação Lava Jato – foram determinantes para que ele 
se posicionasse de forma técnica, ética e pautada pela 
experiência – assim dissolvendo os questionamentos. 

Toffoli também compôs o quadro do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), entre 2009 e 2016, primeiro como 
ministro substituto até 2012, quando se tornou efetivo. 
Foi vice-presidente daquela Corte no período de 2013-
2014 e presidente entre 2014-2015. Em 12 de setembro 
de 2016, quando a Ministra Cármen Lúcia tomou posse 
como presidente do Supremo, ele assumiu a vice-pre-
sidência da Corte.

Em 9 de setembro, com o término de seu 
mandato na presidência da Corte, Dias Toffoli foi 
substituído pelo Ministro Luiz Fux. Na mesma 
data, recebeu  homenagem do Congresso Nacio-
nal, em cerimônia que teve a participação dos 
presidentes da Câmara dos Deputados, Depu-
tado Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado Fede-
ral, Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). Não 
apenas durante o evento, mas também por seus 
pares, Toffoli foi alvo de elogios por sua atuação 
corajosa e equilibrada na defesa da democracia e 
das instituições, mesmo em tempos tão desafia-
dores. Na ocasião, recebeu a Grã-Cruz da Ordem 
do Congresso Nacional pelos “méritos pessoais 
e profissionais, e relevantes serviços prestados 
à nação no exercício da presidência do Supremo 
Tribunal Federal”.

“Não podemos deixar o ódio entrar em 
nossa sociedade, não podemos deixar o caos 
entrar em nossa nação. Não podemos deixar as 
nossas instituições caírem”, afirmou o ministro 
poucas semanas após deixar a presidência do 
Supremo, em entrevista sobre a judicialização 
da política e os conflitos entre os Poderes. 

Capa

 10/6/2009  – o advogado-Geral da União, José antonio toffoli, na  

 sessão plenária do stF 

 7/2/2012  – 1ª turma inicia trabalhos na presidência do ministro toffoli  

  17/3/2015  – Ministro dias toffoli participa de sessão da  

 2ª turma do stF 
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  13/9/2018 – sessão solene de posse do  

 ministro dias toffoli na Presidência do stF   13/09/2018 – sessão solene de posse do  

 ministro dias toffoli na Presidência do stF 

Fo
to

: Fellip
e Sam

p
aio

/SC
o

/ST
F

2015 –  Ministro dias toffoli, então Presidente do tse 

Fo
to

: SC
o

/T
Se



1918  Junho 2021   |  Justiça & Cidadania   no 250Capa

Revista Justiça & Cidadania – Como foi a transição da 
época em que o senhor se formou para esse contexto 
atual, em que tanto dependemos das novas tecnolo-
gias da informação, desde as tarefas mais corriqueiras 
até as sessões de julgamento nas cortes superiores?
Ministro Dias Toffoli – Desde que comecei a atuar no 
Direito, primeiramente como advogado, em 1991, nos 
primórdios da Internet e da telefonia celular, o modo 
de vida, e também o sistema Justiça mudaram radi-
calmente. Mais que uma transição, houve inúmeras e 
sucessivas quebras de paradigmas no mundo, provo-
cadas pelos avanços vertiginosos das novas tecnolo-
gias digitais. A esses saltos, um reforçado sistema de 
Justiça, concebido pela Constituição de 1988, teve de 
se adaptar. A boa notícia, se olhamos a resposta do sis-
tema de Justiça brasileiro à pandemia e também com-
pararmos com o cenário internacional, é que o Brasil 
fez o dever de casa em matéria de tecnologia, de trans-
formação de métodos de trabalho e de capacitação de 
recursos humanos melhor que a maioria dos demais 
países. Temos várias boas práticas para compartilhar, 
testadas há anos e ampliadas na pandemia, que tem 
sido um desafio que estamos vencendo, para garantir 
o pleno funcionamento do Judiciário no momento em 
que a sociedade mais precisava dele.

No Supremo, 97% dos processos já tramitam em 
meio eletrônico, e na Justiça brasileira o nível de digi-
talização já alcança 89% dos processos. Mas o esforço 
em matéria de boas práticas vai além, já que, como 
sabemos, a digitalização é apenas o primeiro passo de 
uma necessária transformação de métodos de traba-
lho. A adoção do teletrabalho no STF, experiência que 
já durava vários anos e que foi rapidamente ampliada 
em resposta à pandemia, no ano passado, é outro bom 
exemplo. E considero que o funcionamento do plenário 
virtual, que existe desde 2007 e cujo escopo também 
foi ampliado na pandemia, é uma prática brasileira que 
se destaca inclusive no cenário internacional. Graças 
a ela, em boa medida, nos últimos 15 anos o acervo de 
processos em tramitação no Supremo Tribunal Fede-
ral foi reduzido de 150 mil para 24 mil.

O professor escocês Richard Susskind, autor do 
livro “Cortes online e o futuro da Justiça”, de 2019, pro-

põe nessa obra a adoção, em caráter experimental, de 
um modelo de funcionamento em plataforma virtual 
capaz de demonstrar sua viabilidade. O plenário vir-
tual do STF tem incorporados os principais elementos 
propostos por Susskind e demonstra, há anos, e espe-
cialmente nesta crise sanitária, ter um papel crucial 
nos resultados da Corte em matéria de prestação juris-
dicional: somente em 2020, com mais de nove meses 
de funcionamento em plena pandemia e com as adap-
tações regimentais e na plataforma voltadas a garantir 
a ampla defesa, o STF proferiu cerca de 100 mil deci-
sões, 18 mil delas colegiadas.

RJC – Qual é sua opinião a respeito de questões éticas 
e da observância do devido processo legal relacionadas 
às inovações tecnológicas?
DT – As adaptações que promovemos no funciona-
mento do plenário virtual no ano passado são resul-
tado de diálogo com os demais atores do sistema de 
Justiça e buscaram dar resposta a preocupações sobre 
o pleno exercício de suas prerrogativas no ambiente 
virtual, com plena observância do devido processo. 
Considero que esse é o caminho, o de buscar soluções 
para problemas concretos que surjam, porque se trata 
de uma realidade irreversível e que contribui decisiva-
mente para uma maior celeridade da Justiça, tão recla-
mada pela sociedade. 

A tragédia da pandemia da COVID-19, no caso de 
sistemas de Justiça como o brasileiro, que tinham 
capital humano preparado e respostas tecnológicas a 
oferecer, demonstrou a extrema utilidade das inova-
ções tecnológicas. Aceleraram-se os tempos e foram 
superadas, pelos fatos, resistências à mudança, que 
são naturais mas não devem ter o poder de obstar um 
processo cujos resultados são expressivos, e positivos 
para o conjunto da cidadania. Por esse motivo não con-
sidero que caiba cogitar uma volta ao passado, e sim 
uma discussão madura e construtiva sobre adaptações 
ao novo paradigma tecnológico, como ocorreu no caso 
do STF em 2020, e também em discussões no âmbito 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Esse novo mundo requer capacidade de gestão 
redobrada e preocupação com novas questões, como a 

da cibersegurança e a da proteção de dados. O uso da 
inteligência artificial é outra dimensão desse debate, 
e tem merecido a atenção do STF para a possibilidade 
de futura implementação, mediante um cuidadoso 
processo de avaliação de seu funcionamento. O projeto 
VICTOR, por exemplo, fruto de parceria com a Univer-
sidade de Brasília (UnB), visa a desenvolver uma ferra-
menta de inteligência artificial voltada a aumentar a 
velocidade e eficiência de avaliação judicial e triagem 
dos processos que chegam à Corte, em apoio aos recur-
sos humanos envolvidos nessas tarefas.

RJC – Quais marcos o senhor acredita ter deixado 
durante sua passagem pela presidência do Supremo 
Tribunal Federal?
DT – Deixo aos pares e aos historiadores essa avalia-
ção, mas posso dizer que vivemos um período turbu-
lento na história do Brasil e do mundo e de grande 
exposição do STF como moderadora de conflitos. 
Cabe lembrar aqui que, em regra, a Corte é provocada 
a manifestar-se em relação aos conflitos, não age de 
ofício. Procurei levar essas dificuldades em conta e 
não menosprezar os desafios enfrentados pela demo-
cracia, promovendo constantemente o diálogo, mas 
exercendo a autoridade a mim conferida em resposta 
a crimes e orquestrações antidemocráticas, típicas da 
era da pós-verdade e que, como sabemos, não se limi-
tam à realidade brasileira.

Minha trajetória, desde as Arcadas, como estu-
dante, e que inclui experiências na advocacia privada e 
de movimentos sociais e nos três Poderes, está vincu-
lada ao período de mais longa convivência democrática 
na história da República no Brasil, sob a égide da Cons-
tituição de 1988. Como integrante do STF, e com essa 
experiência acumulada em diferentes âmbitos da vida 
democrática brasileira, tenho na Constituição e na sua 
defesa a minha prioridade em matéria de atuação. E no 
diálogo o meio para que o País possa volta a construir 
consensos. Consensos esses que nos permitiram, em 
democracia, vencer problemas crônicos como os da 
inflação, da desorganização das contas públicas e da 
dívida externa, e de promover avanços na direção de 
uma sociedade capaz de fazer valer direitos e garan-
tias fundamentais e de enfrentar problemas crônicos 
como os da desigualdade e da corrupção, a partir de 
um marco normativo moderno e também criado pelas 
instituições democráticas.

RJC – Em março de 2019, ainda na Presidência do STF, 
o senhor determinou a instauração do inquérito com o 
objetivo de investigar a existência de notícias fraudu-
lentas (fake news), denunciações caluniosas e ameaças 
contra o Corte. Qual foi o custo pessoal dessa cora-
josa defesa do Supremo e do Estado Democrático de 
Direito?
DT –  O inquérito foi, sem dúvida, a decisão mais difí-
cil da minha gestão à frente da Corte, mas qualquer 
eventual custo não se compara à importância do que 
estava em jogo para o Brasil, que era a paz social e a 
própria convivência democrática construída com tan-
tos sacrifícios de tanta gente. Era a minha obrigação, e 
a sociedade brasileira aos poucos foi compreendendo a 
importância da defesa das instituições democráticas. 
A recente decisão do Ministro Alexandre de Moraes 
de levantar o sigilo do inquérito revela elementos des-
sas ameaças e alguns de seus agentes e métodos, que 
incluíram fontes de financiamento inclusive do exte-
rior. A “big lie” disseminada por meio das plataformas 
tecnológicas quanto à lisura das eleições presidenciais 
norte-americanas e seus efeitos nefastos, que não 
se esgotaram com a trágica invasão do Capitólio, em 
janeiro, nos oferece uma lição histórica sobre a impor-
tância da vigilância na defesa da democracia.

Estive e estou atento a essas lições, e a Corte tam-
bém, como tem demonstrado em várias decisões, entre 
elas a histórica sessão de junho do ano passado, quando 
considerou constitucional e legal, por dez votos a um, o 
chamado “inquérito das fake news”, que jogou e conti-
nua a jogar luz sobre essas orquestrações.

 Ministro dias toffoli, do stF 
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deCisões reCentes

Prisão em segunda instância – Em 
pauta desde 2016, a questão da condenação 
em segunda instância com possibilidade de 
prisão ganhou desfecho em novembro de 
2019, quando o STF decidiu, por seis votos a 
cinco, que não é possível a execução da pena 
após decisão condenatória confirmada em 
segunda instância. O voto de desempate 
do julgamento foi dado pelo Ministro Dias 
Toffoli, que declarou: “Não é a prisão após 
segunda instância que resolve esses pro-
blemas (de criminalidade), que é panaceia 
para resolver a impunidade, evitar prática 
de crimes ou impedir o cumprimento da lei 
penal”. 

Fake news – Em junho do ano passado, por 
10 votos a um, o STF determinou a legalidade 
e a constitucionalidade do inquérito instau-
rado pelo Ministro Dias Toffoli, em março de 
2019, com o objetivo de investigar a existência 
de notícias fraudulentas (fake news), denun-
ciações caluniosas e ameaças contra a Corte, 
seus ministros e familiares. Pela decisão, são 
passíveis de investigações atos que incitem o 
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fechamento da Corte, bem como ameaças de morte ou 
de prisão de seus membros, além de desobediência a 
decisões judiciais.

Inclusão na Educação – Em dezembro de 2020, o 
Ministro Dias Toffoli derrubou o Decreto 10.502/2020 
que definia a Política Nacional de Educação Especial 
(PNEE) e previa, entre outros pontos, o atendimento 
educacional especializado aos alunos com deficiência e 
a criação de escolas e classes especializadas e bilíngues 
de surdos. O ministro citou a Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual 
o Brasil é signatário, que estabelece que o País tem o 
compromisso com a educação inclusiva, sem segregar 
as pessoas com deficiência da sociedade.

Direito ao esquecimento – Em fevereiro de 2021, 
como relator de recurso em julgamento, votou pela 
inconstitucionalidade do chamado “direito ao esque-
cimento”, que tratava da reinvindicação da proibição 
de divulgação de informações sobre eventos potencial-
mente dolorosos ou de alguma maneira prejudiciais 
à integridade dos envolvidos. O Ministro Dias Tof-
foli entendeu que impedir o acesso aos fatos obtidos 
de maneira legal colocaria em cheque a liberdade de 
expressão 

Direito de resposta – Em março de 2021, o Minis-
tro Dias Toffoli julgou ilegal o trecho da Lei do Direito 
de Resposta, segundo o qual somente uma decisão 
colegiada pode suspender o direito de resposta conce-
dido por um juiz em veículos de comunicação. Em seu 
entendimento, poderia incidir na subversão da lógica 
hierárquica estabelecida na Constituição o ato de coi-
bir que a decisão individual de um desembargador sus-
penda o efeito de direito de resposta concedido por juiz 
de primeira instância. 

Crimes de honra – Em março de 2021, o ministro pro-
feriu decisão histórica ao conceder parcialmente medida 
cautelar, na Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 779, para firmar o entendimento de 
que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, 
por contrariar os princípios constitucionais da dignidade 
da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de 

gênero. “A chamada legítima defesa da honra 
não encontra qualquer amparo ou ressonância 
no ordenamento jurídico”, registrou.

Quebra de patentes – Em maio último, 
o Ministro Dias Toffoli foi o relator no julga-
mento que derrubou, por nove votos a dois, 
a patente de medicamentos e equipamentos 
de saúde cujos prazos de vigência já haviam 
sido prorrogados e estavam em vigor há mais 
de 20 anos. Nesse rol estão cerca de 3.500 
patentes da área farmacêutica. A decisão do 
STF foi fortemente influenciada pela pande-
mia do novo coronavírus, de maneira que seja 
possível tornar mais ágil a produção de gené-
ricos, entre eles 65 medicamentos de alto 
custo, utilizados no tratamento de doenças 
como câncer, HIV e diabetes. 

 7/11/2019 –  Ministro dias toffoli preside sessão extraordinária do stF 
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breves anotações 
sobre a nUlidade de 
sentença arbitral
extra Petita 

arbitragem como método de jurisdição privada, nos ter-
mos do art. 3o, § 1o. 

A Lei no 9.307/1996 estabelece o regime jurídico 
aplicável à arbitragem, que tem como pilar a conven-
ção arbitral, que configura um negócio jurídico enta-
bulado entre as partes, por meio do qual elas subme-
tem a solução de suas divergências ao juízo arbitral. 

Após essas observações, destaque-se que a sentença 
arbitral, exatamente em razão da peculiaridade de tratar 
de direitos patrimoniais disponíveis e do livre exercício 
de submissão da lide ao juízo arbitral, não se submete 
ao mesmo regime jurídico-recursal a que está afeta a 
sentença judicial, podendo ser revista em hipóteses 
bem restritas, previstas na legislação de regência, sem 
nenhuma possibilidade de revisão do mérito arbitral. 

O regime jurídico-recursal que lhe é aplicável 
compreende a possibilidade legal de interposição de 
embargos arbitrais, com objetivo de correção de erro 
material, obscuridade, duvida ou contradição, ou para 
pronunciamento sobre ponto omitido a respeito do 
qual devia manifestar-se a decisão, nos termos do art. 
30 da Lei da Arbitragem; de ação anulatória, nas hipó-
teses descritas do art. 32 da lei de regência; e de impu-
gnação em ação de cumprimento de sentença arbitral, 
conforme regramento inserto no CPC. 

Destaque-se que, no caso de ser proce-
dente o pleito judicial de anulação da sen-
tença arbitral, a legislação prevê que, se for 
o caso, deve ser determinado que o árbitro 
ou o tribunal profira nova sentença arbi-
tral, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, da lei de 
arbitragem. 

Percebe-se, portanto, que, não obstante 
configurar um meio alternativo autônomo 
e independente de resolução de conflitos, 
a arbitragem não é desconectada do Poder 
Judiciário; bem ao contrário, o judiciário é 
imprescindível para garantir que a arbitra-
gem transcorra de forma escorreita com 
respeito ao devido processo legal, em sua 
vertente procedimental, garantindo que esse 
importante instrumento de solução de con-
flitos possa contribuir na pacificação social. 

A inafastabilidade do controle judicial 
estatal sobre a arbitragem, desde que rea-
lizado dentro da limitação legal que lhe é 
imposta, corresponde à verificação do res-
peito à legalidade do processo arbitral sem 
adentrar no mérito concernente à arbitrabili-
dade objetiva, referente aos direitos patrimo-
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 miniSTro humberTo marTinS 

Membro do Conselho Editorial

Presidente do Superior Tribunal de Justiça

Tenho o pensamento de ser de extrema 
relevância para nossa sociedade o insti-
tuto da arbitragem instituída pela Lei no 

9.307, de 23 de setembro de 1996, que se soma 
à jurisdição estatal e a outros mecanismos de 
pacificação social e exercício da cidadania. 

Nossa rápida abordagem se concentrará na 
questão referente aos limites do controle juris-
dicional estatal no que é concernente à arbitra-
gem, destacadamente com relação à atuação 
do Poder Judiciário diante da propositura de 
ação de anulação sentença arbitral extra petita. 

Desse modo, importa trazer à baila uma 
breve noção do que se entenda por arbitra-
gem para contextualizar a narrativa que será 
desenvolvida no presente articulado acerca 
de eventual nulidade da sentença arbitral 
extra petita. 

Primeiramente, cabe ressaltar que a arbi-
tragem, instituto marcado pela autonomia da 
vontade, configura um mecanismo de reso-
lução heterônoma de litígios, realizando-se 
por meio de livre convenção desenhada pelas 
partes conflitantes, as quais decidem afastar 
a incidência da jurisdição estatal em favor da 

jurisdição arbitral para solução de conflitos relativos a 
direitos patrimoniais disponíveis. 

As partes litigantes escolhem o árbitro que terá 
a incumbência de proferir uma sentença arbitral 
sobre a questão controvertida que lhe foi posta. Por-
tanto, o árbitro é um terceiro, pelas partes em con-
flito, as quais deverão cumprir a decisão que lhes for 
imposta por ele. E, ressalta-se, que tal sentença arbi-
tral faz coisa julgada material, ganhando contornos 
de título executivo judicial. 

Destaque-se que a função atribuída ao árbitro igua-
la-se à função institucional do juiz estatal no que diz 
respeito ao dever de aplicar o direito ao caso contro-
vertido apresentado para resolução, objetivando-se, 
portanto, a resolução definitiva para o conflito exis-
tente entre as partes litigantes. 

Com efeito, a Lei da Arbitragem, em seu art. 31, esta-
belece que a sentença arbitral produz os mesmos efeitos 
da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário 
e, caso seja condenatória, se torna título executivo. Por 
outro lado, o art. 18 da referida legislação precisa que o 
árbitro é juiz de fato e de direito, bem como que a sen-
tença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homo-
logação do Poder Judiciário. De toda sorte, importa 
asseverar que o Código de Processo Civil (CPC) prevê a 
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niais disponíveis submetidos à solução arbi-
tral, isto é, sem substituir a decisão tomada 
pelo árbitro escolhido pelas partes. 

Para sairmos desses extravios, pode-se 
concluir que a autorização para o exercício 
do controle judicial nessa seara privada de 
disponibilidade de direitos funda-se na ina-
fastabilidade jurisdicional de observância e 
garantia do devido processo legal na arbitra-
gem. E o art. 32 da lei de arbitragem traz a 
devida proteção jurídica ao devido processo 
legal arbitral ao elencar as hipóteses que 
viabilizam o reconhecimento de nulidade da 
sentença arbitral. 

A hipótese de nulidade da sentença arbi-
tral extra petita está inserta no inciso IV do 
art. 32 da Lei da Arbitragem, que prescreve 
que é nula a sentença arbitral se for proferida 
fora dos limites da convenção de arbitragem. 

A sentença arbitral extra petita é a que 
não se restringe a julgar o que submetido a 
julgamento pelas partes, violando o princípio 
da adstrição em relação ao pedido formulado 
pela parte autora do processo arbitral, con-
forme previsão legal inserta no art. 26, III, da 
lei da arbitragem. 

Não obstante a previsão legal de saneamento de 
eventual sentença extra petita em seara arbitral, tal pos-
sibilidade não inibe a intervenção da jurisdição estatal 
para declaração de nulidade da sentença arbitral em 
caso de constatação de que foi prolatada tratando de 
algo diverso do que foi postulado pelas partes. 

Na seara da jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, selecionamos dois julgados. O primeiro aborda 
a questão referente ao prazo para a propositura da 
ação anulatória da sentença arbitral, e o segundo trata 
do exercício da jurisdição estatal: 

“O propósito recursal consiste em decidir acerca da 
aplicação do prazo decadencial de 90 dias, previsto no 
art. 33, § 1o, da Lei no 9.307/96, à impugnação ao cum-
primento de sentença arbitral. 3. A declaração de nuli-
dade da sentença arbitral pode ser pleiteada, judicial-
mente, por duas vias: (i) ação declaratória de nulidade de 
sentença arbitral (art. 33, § 1o, da Lei no  9.307/96) ou (ii) 
impugnação ao cumprimento de sentença arbitral (art. 
33, § 3o, da Lei no 9.307/96). 4. Se a declaração de invali-
dade for requerida por meio de ação própria, há também 
a imposição de prazo decadencial. Esse prazo, nos ter-
mos do art. 33, § 1o, da Lei de Arbitragem, é de 90 dias. 
Sua aplicação, reitera-se, é restrita ao direito de obter a 
declaração de nulidade devido à ocorrência de qualquer 
dos vícios taxativamente elencados no art. 32 da referida 

norma. 5. Assim, embora a nulidade possa ser suscitada 
em sede de impugnação ao cumprimento de sentença 
arbitral, se a execução for ajuizada após o decurso do 
prazo decadencial da ação de nulidade, a defesa da parte 
executada fica limitada às matérias especificadas pelo 
art. 525, § 1o, do CPC, sendo vedada a invocação de nuli-
dade da sentença com base nas matérias definidas no 
art. 32 da Lei no 9.307/96.1” 

“Não se está diante de relação de sobreposição de 
competências entre os juízos suscitados, a ensejar o 
manejo de conflito de competência. Não há indevida 
invasão da competência do Juízo arbitral por parte do 
Juízo estatal. Ao contrário, o que se tem, na presente 
hipótese, é o exercício da jurisdição estatal, a partir de 
provocação da parte, por meio de via judicial idônea 
para o propósito perseguido. À parte prejudicada com 
a decisão judicial que, em caráter liminar, sobrestou os 
efeitos da sentença parcial arbitral, no bojo de adequada 
ação anulatória, fundada no art. 33 da Lei de Arbitra-
gem, é dada a via recursal própria, franqueando-se-lhe a 
utilização das tutelas de urgência pertinentes2.”  

Vê-se, portanto, após análise desses precedentes 
jurisprudenciais, a importância irrefutável do Poder 
Judiciário para viabilizar a existência e eficácia da arbi-
tragem, destacando-se que, ao se garantir o devido 
processo legal no desenvolver do processo arbitral, se 
percebe uma relação conectada e subsidiária entre a 
jurisdição estatal e a jurisdição privada, o que significa 
dizer que esta não teria chance de subsistir sem o exer-
cício da prerrogativa institucional da jurisdição estatal 
de assegurar e promover seu regular funcionamento. 

Conclui-se que o louvável objetivo legislativo de 
incrementar a resolução de conflitos de forma privada, 
obstando o estímulo à judicialização, que dificulta a 
atuação célere e eficiente do Judiciário, não pode sig-
nificar que este esteja impedido de realizar seu mister 
constitucional de solucionar o conflito que seja posto 
nesta seara arbitral quando se tratar de questões pro-
cedimentais e não meritórias referentes aos direitos 
disponíveis dos particulares. 

Imprescindível, dessarte, obstar que as partes liti-
gantes fiquem desguarnecidas da proteção judiciária 
estatal com relação ao devido processo legal, em sua 
vertente procedimental, do processo arbitral, den-
tro dos parâmetros legais desenhados na legislação 
de regência, como é o caso de possibilidade legal de 
propositura de ação judicial para declarar a nulidade 

de sentença arbitral extra petita, a qual traz 
julgamento fora das questões que lhe foram 
postas para apreciação e resolução pelas par-
tes litigantes. 

Portanto, inegável a relevantíssima 
função judiciária estatal no sentido de res-
tabelecer a ordem do processo arbitral, até 
para garantir-lhe credibilidade perante a 
sociedade como uma alternativa idônea e 
justa de solução de conflitos. 

NoTAS

1 (RESP-1900136/SP, Recurso Especial 2020/0034599-
1, Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, Órgão Julgador - 
Terceira Turma, data da decisão 06/04/2021, fonte DJE, 
data: 15/04/2021).

2 (CC-166681/PA, Conflito de Competência n. 2019/0181964-
8, Relator Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Órgão Julga-
dor - Segunda Seção, data da decisão 11/03/2020, fonte DJE. 
data: 13/03/2020)
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Conversa Com o JUdiCiário, 
em novo formato

 Da reDação 

Desde 2012, a Revista Justiça & Cidada-
nia realiza o projeto “Conversa com o 
Judiciário”, iniciativa que busca apro-

fundar o debate sobre temas jurídicos rele-
vantes entre magistrados, juristas e diferen-
tes setores econômicos. Mais de 80 eventos 
já foram realizados na forma de seminários, 
simpósios e talk shows.

Desde o início da pandemia, com as 
mudanças na realização de eventos e con-
sumo de informação forçadas pelo neces-
sário isolamento social, o projeto buscou se 
adaptar a novos formatos. Primeiro com os 
webinars, que já mobilizaram um público de 
milhares de pessoas em quase duas dezenas 
de eventos digitais. E agora com o formato 
podcast. 

Desde maio, o público da Revista pode 
ouvir quando e onde quiser os debates gra-
vados em áudio entre magistrados, juristas 
e especialistas em diferentes temas. “Assim, 
conseguimos estar mais presentes na vida 
das pessoas, estejam elas em home office 
ou cumprindo alguma atividade essencial. 
É um mercado em amadurecimento, mas 
as pesquisas já identificaram que 40% dos 
brasileiros já conhecem o formato podcast, 
plataforma que está superando o status de 
nicho”, comenta a Diretora do programa e 
da Redação da Revista Justiça & Cidadania,  
Erika Branco.   

A curadoria e mediação dos debates fica 
sob a responsabilidade do presidente do 
Conselho Editorial da Revista, o Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe 

Salomão, e a apresentação de cada episódio é feita pelo 
Editor-Executivo da Revista, Tiago Salles.. O programa 
é uma alternativa para os profissionais das carreiras 
do Direito que têm pouco ou nenhum tempo para se 
aprofundar na discussão de temas jurídicos por meio 
de textos ou vídeos. Com um novo assunto a cada 
semana, o “Conversa” tem alcançado um público cada 
vez maior nos aplicativos de podcast e streaming, como 
o Spotify. 

“São debates sem formalismo com grandes espe-
cialistas, que explicam os assuntos em profundidade, 
porém em linguagem acessível, o que torna o pro-
grama muito interessante tanto para os estudantes de 
Direito quanto para os profissionais mais experientes”, 
conta o Ministro Luis Felipe Salomão.

A estreia, na primeira semana de maio, foi com o 
episódio sobre a resolução do Ministério da Educa-
ção que tornou obrigatórias as disciplinas de Direito 
Financeiro e de Direito Digital na grade curricular da 
graduação em Direito. O debate contou com a partici-
pação do professor de Direito Civil Flávio Tartuce e do 
Desembargador Federal Marcus Abraham. 

Qual a percepção da população sobre o Judiciário? 
Esse foi o tema do segundo episódio, que falou sobre 
a pesquisa JusBarômetroSP, encomendada pela Asso-
ciação paulista de Magistrados (Apamagis), que trouxe 
um retrato da opinião de mil entrevistados em São 
Paulo sobre o Judiciário paulista e nacional. O debate 
contou com a participação da Presidente da Apama-
gis, Juíza Vanessa Mateus, com o Presidente do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Desembargador 
Geraldo Pinheiro Franco, da Presidente da Associação 
dos Magistrados Brasileiros, Juíza Renata Gil, com 
o ex-Presidente da mesma entidade, Juiz Jayme Oli-
veira Neto, e do Presidente do Conselho Científico do 
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Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas 
(Ipespe), Antonio Lavareda.

No terceiro episódio o assunto foi “Carreiras do 
Direito: mulheres são maioria, mas persiste a desi-
gualdade”, que contou com a participação da Minis-
tra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Kátia 
Magalhães Arruda, da advogada e economista Elena 
Landau, e da Juíza de Direito Tula Corrêa de Mello, 
titular da 20ª Vara Criminal do Rio de Janeiro – que 
falaram sobre suas trajetórias e também sobre os 
esforços aos quais se somam para erradicar a desigual-
dade de gênero na magistratura e na advocacia.

os primeiros impactos da Lei nº 14.112/2020, a 
nova Lei da Recuperação Judicial, foram assuntos do 
quarto episódio, na última semana de maio, que reu-
niu visões dos diferentes atores envolvidos nos pro-
cessos de recuperação e falência de empresas: advo-
gados, administradores judiciais e magistrados. O 

debate contou com a participação do Conselheiro do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ex-Presidente da 
OAB do Acre, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues; do 
Juiz Titular da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, 
Paulo Assed Estefan; do administrador judicial e Pre-
sidente do Instituto Brasileiro de Insolvência (Ibajud) 
Bruno Rezende; e da Vice-Presidente da OAB-RJ, a 
advogada Ana Tereza Basilio.

O último episódio gravado até agora foi sobre 
os  “Desafios empresariais durante e pós-pandemia”, 
do qual participaram o professor de Direito Civil da 
UERJ, Flávio Galdino, e o economista e engenheiro Ale-
xandre Câmara, diretor do Banco BTG Pactual.

Os novos episódios vão ao ar sempre às terças-feiras 
no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor e em outras 
plataformas de streaming. As versões em vídeo ficam 
disponíveis no canal de YouTube da Revista. Escolha a 
sua forma preferida de assistir e aperte o play!

120 dias da nova lei de 

recuperação e Falência

 Os desafios empresariais 

durante e pós pandemia

em FoCo
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sou em outras 61 como amicus curiae. No período de 14 
meses, marcados pela pandemia, a OAB trabalhou em 
busca dos adequados meios para combate-la, na defesa 
da vida e, em diversos momentos, deu voz a segmentos 
democráticos do País.

Medida fundamental na preservação do equilíbrio 
federativo e na gestão compartilhada de crises na 
saúde, a decisão do STF em Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental (ADPF 672) formulada 
pela OAB assegurou o direito de governadores e pre-
feitos de adotar providências para o enfrentamento da 
crise sanitária, independentemente de eventuais omis-
sões e ações do presidente da República. 

 vitórias Para a advoCaCia  
 e a soCiedade

Diante da demora do Governo Federal 
em fornecer à população um plano definitivo 
nacional de imunização e o acesso à vacina 
contra a covid-19, a OAB, em outra ADPF 
(770), conseguiu que os estados, o Distrito 
Federal e os municípios pudessem atuar 
para fornecer às populações as vacinas pre-
viamente aprovadas pela Anvisa.  A decisão 
liminar favorável dos ministros do Supremo 
à ação foi por unanimidade. 

Em outra iniciativa (ADPF 812), a OAB 
solicitou ao Supremo que determine a com-
pra de vacinas contra a covid-19 pelo Governo 
Federal suficientes para garantir a imuniza-
ção em massa e de forma urgente da popu-
lação brasileira. A ADPF, ajuizada em março 
passado, aguarda julgamento. 

Por meio da ADPF 692, a OAB também 
garantiu, ainda nos primeiros meses da 
declaração da pandemia, em 2020, o direito 
do cidadão à informação e à transparência. 
O  STF determinou ao Ministério da Saúde 
que mantivesse, em sua integralidade, a 
divulgação diária dos dados epidemiológi-
cos relativos à pandemia, impedindo que o 
Governo comprometesse a precisão da infor-
mação ao mudar a forma de usar os dados 
sobre o número de infectados e de óbitos 
relacionados à doença. A decisão também 
assegurou a divulgação dos dados da pande-
mia na página oficial do Ministério da Saúde. 

A Ordem também saiu em defesa da 
transparência dos entes públicos, ao evitar 
mudanças na Lei de Acesso à Informação 
(LAI) propostas por meio de medida provisó-
ria do Presidente Jair Bolsonaro. A MP sus-
pendia prazos, direito de recursos e impunha 
obstáculos nos pedidos de informação, sob 
alegação de dificuldades em razão da pan-
demia. “Na República não há espaço para o 
segredo no que se refere aos atos do Poder 
público. O cidadão possui direito ao acesso 
às informações, para controlar e avaliar as 
ações estatais”, argumentou o Presidente 
da Comissão Nacional de Estudos Constitu-
cionais e procurador constitucional da OAB, 
Marcus Vinicius Furtado Coêlho. 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 
6351 obteve decisão favorável dos ministros 
do Supremo.

Ainda em relação à pandemia, a OAB 
atuou no Supremo como amicus curiae em 
ação (ADPF 742) na qual o Supremo deter-
minou a elaboração pelo Governo de plano 
nacional de enfrentamento da pandemia da 
covid-19 voltado à população quilombola, e na 
ADPF 684, sobre impactos da  pandemia  da 
covid-19 nas penitenciárias brasileiras, ainda 
sem julgamento pelos ministros do Supremo.

Honorários advocatícios – A OAB con-
quistou importante vitória no combate ao 
aviltamento de honorários advocatícios no 
julgamento de diferentes ações diretas de 
inconstitucionalidade nas quais a Procura-
doria Geral da República (PGR) contestava 
esse pagamento a procuradores nos esta-
dos. A PGR argumentou que a percepção dos 
honorários era incompatível com o regime 
de subsídios e o regime estatutário a que os 
advogados públicos estão sujeitos.

Para a OAB os honorários dos advogados 
são devidos a todos os profissionais, sejam pri-

Nos últimos dois anos, a OAB Nacional 
conquistou importantes vitórias para 
a sociedade brasileira em sua luta 

em defesa da democracia e na valorização da 
advocacia, os dois pilares que marcam o tra-
balho da entidade. Levantamento da Procu-
radoria Constitucional mostra que, apenas 
no Supremo Tribunal Federal (STF), foram 41 
vitórias nas ações em que o Conselho Federal 
atuou como autor, amicus curiae, litisconsorte 
ou em recurso. 

De fevereiro de 2019 a abril de 2021, a 
Ordem ajuizou 32 ações no Supremo e ingres-

Felipe santa Cruz,  

Presidente da oaB

Trabalhamos para 
aperfeiçoar nossa forma 
de prestar contas à 
advocacia e à sociedade, 
com o máximo de 
transparência, mas sem 
ferir a independência 
indispensável para uma 
entidade como a Ordem”

Felipe Santa Cruz,  
Presidente da oAB

 Da reDação  



35 Junho 2021   |  Justiça & Cidadania   no 25034

Fazenda Pública é parte (art. 85, §§3º, 5º e 8º, 
do CPC – Lei nº 13.105/2015).

“O respeito aos limites fixados na lei pro-
cessual para a fixação de honorários advoca-
tícios é um imperativo para a valorização do 
advogado e do cidadão por ele representado”, 
afirmou o Secretário-Geral da OAB Nacional, 
Alberto Simonetti, que esteve em audiência 
com o relator da ADC, Ministro Nunes Mar-
ques. Na audiência, no  final de maio, a dele-
gação da OAB argumentou que o tema inter-
fere no exercício profissional da advocacia 
em todo o País, porque alguns juízes descum-
prem as balizas fixadas pelo vigente CPC. 

Independência da oAB – Em período 
crítico de ameaças a retrocesso institu-
cional, no ano passado, a OAB sustentou o 
limite da atuação das Forças Armadas em 
parecer jurídico e, posteriormente, como 
amicus curiae na ADI 6457. O tema ganhou 
espaço nos debates por meio de tentativa 
de interpretação deturpada do art.142 da 

vados ou públicos. “O recebimento de honorá-
rios pelo advogado público não viola a deter-
minação de remuneração exclusivamente 
por subsídio, uma vez que os honorários não 
se caracterizam como remuneração, não são 
pagos pelo ente público, sendo verba de natu-
reza privada, paga pela parte vencida no pro-
cesso”, defendeu a OAB. O Supremo atestou a 
constitucionalidade do recebimento. 

Ainda na defesa dos honorários, a OAB 
tem atuado de forma firme para o reco-
nhecimento das normas do Código de Pro-
cesso Civil (CPC). A entidade protocolou no 
Supremo, no final de maio, pedido de con-
cessão de medida cautelar na Ação Direta 
de Constitucionalidade (ADC) 71, que trata 
de  honorários de sucumbência em cau-
sas envolvendo a Fazenda Pública. A ação, 
movida pela OAB, solicita que o STF declare a 
constitucionalidade da norma que estabelece 
os parâmetros de fixação e a metodologia de 
aplicação dos honorários nas ações em que a 

eSpaço oab

Marcus Vinicius Furtado Coêlho, Presidente da 

Comissão nacional de estudos Constitucionais e 

procurador constitucional da oaB

Constituição Federal no sentido de conferir 
às Forças Armadas um papel moderador e 
de autorizar uma suposta intervenção mili-
tar constitucional.

“Inexiste o poder moderador das Forças 
Armadas, que estão constitucionalmente 
subordinadas ao poder civil adotado pela 
Constituição. Não há qualquer base constitu-
cional, portanto, para a interferência militar 
em qualquer dos poderes”, ressaltou o Presi-
dente da OAB, Felipe Santa Cruz. 

No Supremo, o entendimento foi no 
mesmo sentido. E, em junho do ano passado, o 
relator, Ministro Luiz Fux, ao deferir medida 
liminar, considerou que “a missão institucio-
nal das Forças Armadas na defesa da pátria, 
na garantia dos poderes constitucionais e na 
garantia da lei e da ordem não acomoda o 
exercício de poder moderador entre os pode-
res Executivo, Legislativo e Judiciário”.  Para 
o Ministro, a chefia das Forças Armadas é 
poder limitado, excluindo-se qualquer inter-
pretação que permita sua utilização para 
indevidas intromissões no independente 
funcionamento dos outros Poderes.

A OAB também obteve decisão favorável 
em ação para barrar a medida provisória 
que quebrava o sigilo dos usuários de celu-
lar, obrigando as operadoras de telefonia a 
cederem os dados dos consumidores para o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), sob o argumento de que as informa-
ções seriam usadas para viabilizar pesquisa 
durante a pandemia. Na ADI 6387, a OAB des-
tacou que essa MP violava os dispositivos da 
Constituição Federal que asseguram a dig-
nidade da pessoa humana, a inviolabilidade 
da intimidade, da vida privada, da honra e da 
imagem das pessoas, e o sigilo dos dados.

A Ordem atuou em duas ações no 
Supremo (ADPFs 622 e 623) questionando 
decretos do presidente da República que alte-
raram a composição e a forma de escolha dos 
membros do Conselho Nacional dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente (Conanda) 
e do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama). Os decretos reduziram o número 
de assentos da sociedade civil nos conselhos 
e afetaram a participação popular direta na 
elaboração de políticas públicas. 

A ação sobre o Conanda teve julgamento 
favorável no Supremo e a ADPF que trata do 
Conama aguarda julgamento pelos minis-
tros. Nas duas ações, a OAB ingressou como 
amicus curiae.

A OAB também foi ao Supremo para sal-
vaguardar e garantir a independência da enti-
dade. Em junho de 2019, obteve decisão favo-
rável em mandado de segurança (MS 36376) 
que questionava decisão na qual a OAB deve-
ria prestar contas ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) para controle e fiscalização.

No entendimento do Presidente da OAB, 
a independência da entidade é fundamen-
tal para que ela continue cumprindo seu 
papel essencial na sociedade, em especial na 
defesa das minorias, dos direitos sociais e 
do direito de defesa. “A melhoria constante 
dos nossos controles e a transparência na 
gestão é também objetivo central da Ordem. 
Trabalhamos para aperfeiçoar nossa forma 
de prestar contas à advocacia e à sociedade, 
com o máximo de transparência, mas sem 
ferir a independência indispensável para 
uma entidade como a Ordem”, considerou 
Felipe Santa Cruz.

Com informações do Conselho Federal da OAB

Fo
to

: F
lickr STJ



3736  Junho 2021   |  Justiça & Cidadania   no 250

O Estado de Direito é um dos ideais políticos pro-
eminentes, assim como o equilíbrio da democracia. 5 
Como se pode verificar os Tribunais e Cortes Constitu-
cionais procuram manter sua legitimidade, empregam 
virtudes ativas quando atraem os casos que ressaltam 
sua legitimidade, e devem decidir em conformidade à 
lei. Essa é a regra.

Tais fatores podem gerar legitimidade suficiente 
para compensar qualquer atração de determinado 
caso. O princípio da vedação do non liquet permite que 
os Magistrados julguem determinados casos, indepen-
dente do seu momento político, histórico, como acon-
tece no Supremo Tribunal Federal no Brasil. 

É preciso prezar pelo equilíbrio entre a atuação dos 
poderes em conjunto com a democracia deliberativa. 
O comportamento das Supremas Cortes é primordial 
para incentivo de determinados agentes públicos e da 
própria sociedade, em especial ao amadurecimento de 
determinadas ideias na sociedade e implementação em 
um controle de constitucionalidade dialógico.

Se os julgadores das Supremas Cortes evitam casos 
que possam causar sensação de deslegitimação, parece 

natural a legitimidade para o julgamento 
de casos extremamente sensíveis. Assim, a 
teoria descritiva das virtudes ativas parece 
razoável.

O caso perfeito para exercitar virtudes 
ativas e passivas deve ser aliado a todos os 
fatores relevantes. O Magistrado pode profe-
rir uma decisão, devidamente fundamentada 
nos limites legais, inclusive eficiente para seu 
cumprimento. 

Muito embora saibamos que, na prática, a 
perfeição é elusiva. O que se quer demonstrar 
com as experiências do direito comparado e 
a atuação do Supremo Tribunal Federal no 
Brasil é que se há atração de determinado 
caso que pode fortalecer o Estado de Direito 
e a própria democracia, direitos fundamen-
tais e atores políticos, consequentemente há 
o fortalecimento de todo o sistema político 
diante dos limites à legitimidade.

A imperfeição requer o equilíbrio da atu-
ação de todos os poderes: Poder Legislativo, 

renaTa gil De alCanTara ViDeira1  

Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros

marCela CarValho boCayuVa2 

Coordenadora da Escola Nacional da Magistratura

Quando a lei e a política colidem e tais casos che-
gam as instâncias judiciais supremas, os Tri-
bunais Constitucionais e as Supremas Cortes 

enfrentam diversos dilemas. No Brasil, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) é o grande protagonista dos avan-
ços na proteção dos direitos fundamentais. 3 

As virtudes ativas são enaltecidas, sobretudo, 
quando há a corroboração de direitos fundamentais 
por parte das Supremas Cortes. A democracia que aqui 
se pretende ressaltar possui como característica prin-
cipal a deliberação, isso porque diante de uma socie-
dade pluralista o respeito às diferenças e desacordos 
podem servir de base a futuras soluções para a atuação 
das Supremas Cortes, passando por um processo de 
reflexão e debate.4

O novo direito constitucional possui traços pecu-
liares como o crescimento do protagonismo do Poder 
Judiciário. É indissociável tratar a mudança comporta-
mental das Supremas Cortes, sobretudo a participação 
mais ampla e intensa do Poder Judiciário na concreti-
zação dos valores e fins constitucionais. 

Desse modo, o papel de uma Suprema Corte, em 
especial no Brasil com a atuação do Supremo Tribunal 
Federal é desempenhar um papel no desenvolvimento 
de um sistema jurídico legítimo e independente.

as virtUdes das sUPremas 
Cortes Como instrUmento 
de demoCraCia deliberativa

DireiTo ConSTiTuCional

É indissociável 
tratar a mudança 
comportamental das 
Supremas Cortes, 
em especial da 
participação mais 
ampla e intensa do 
Poder Judiciário 
na concretização 
dos valores e fins 
constitucionais”  renata Gil, Presidente da associação  

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

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

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

Em sintonia com a constante evolução das demandas 
sociais e alinhado a recursos tecnológicos, o escritório 
tem por objetivo essencial e compromisso institucional 
a prestação de serviços de excelência jurídica, com a 
confecção artesanal dos trabalhos e atuação 
diferenciada, tudo isso pautado por uma política de 
tratamento personalizado ao cliente, sempre 
na busca da solução mais objetiva, célere e adequada 
para cada assunto.
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Fundado por advogados de destaque no cenário 
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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.

Poder Executivo e Poder Judiciário. O cami-
nho ideal é procurar minimizar qualquer 
perda, equilibrar o debate institucional e 
enaltecer os direitos fundamentais.

REFERêNCIAS BIBILIoGRáFICAS

ALEXY, Robert. Direitos Fundamentais no Estado Cons-
titucional Democrático. Para a relação entre direitos do 
homem, direitos fundamentais, democracia e jurisdi-
ção constitucional. Revista de Direito Administrativo, n. 
217, jul./set., 1999.

BAUM, Lawrence. Judges and Their audiences.  (2006) 

BARROSO, Luís Roberto. o controle de constituciona-
lidade no direito brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012.

BARROSO, Luís Roberto. o Constitucionalismo Demo-
crático ou Neoconstitucionalismo como ideologia vito-
riosa do século XX. Revista Publicum, Ahead of print, Rio 
de Janeiro, 2018

SUNSTEIN, Cass R. One case at a time: judicial mini-
malism in the Supreme Court. Massachusetts: Harvard 
University Press, 2001. 

WALDRON, Jeremy. O Conceito e o Estado de Direito (24 
de setembro de 2008). Revisão da lei da Geórgia, a seguir; 
Faculdade de Direito da NYU, Documento de pesquisa 
em direito público nº 08-50. Disponível em SSRN: https://
ssrn.com/abstract=1273005. 

DWORKIN, Ronald. Império do Direito. Jefferson Luiz 
Camargo [trad.]. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

DWORKIN, Ronald. Uma Questão de Princípio. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000. 

GINSBURG, Tom., MOUSTAFA, Tamir. Rule by law: the 
politics of courts in authoritarian regimes (eds., 2008).

PERRONE CAMPOS MELLO, P. . Trinta Anos, Uma Cons-
tituição, Três Supremos: Autorrestrição, expansão e 
ambivalência. REVISTA ELETRÔNICA DA PGE-RJ, v. 1, n. 
2, 12 jun. 2018.

SUNSTEIN, Cass.  Constitutional personae: heroes, 
soldiers, minimalists and mutes (2015).

SCHWARTZ , Herman. The struggle for constitutional 
justice in post communist europe (2002).

WALDRON, Jeremy. o Conceito e o Estado de Direito (24 
de setembro de 2008). Revisão da lei da Geórgia, a seguir; 
Faculdade de Direito da NYU, Documento de pesquisa 
em direito público nº 08-50. Disponível em SSRN: https://
ssrn.com/abstract=1273005.

WOODS, Patricia J. & HILBINK, Lisa. Fontes compara-
tivas de empoderamento judiciário, 62 LUPU, Yona-
than. Legitimidade judiciária internacional: lições 
dos Tribunais nacionais. 14 THEORETICAL.  (2013).

NoTAS

1 Juíza Criminal. Presidente da Associação dos Magistrados Brasi-
leiros. Mestranda em Direito Econômico e Desenvolvimento pelo 
Instituto Brasiliense de Direito Público- IDP. Bacharel em Direito pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro- UERJ. 

2 Advogada. Coordenadora da Escola Nacional da Magistratura. 
Mestra em Direito pelo UniCeub. Doutoranda. Cursou análise econô-
mica do Direito na Universidade de Chicago. Liderança e negociação 
na Universidade de Harvard;

3 PERRONE CAMPOS MELLO, P. . Trinta Anos, Uma Constituição, 
Três Supremos: Autorrestrição, expansão e ambivalência. REVISTA 
ELETRÔNICA DA PGE-RJ, v. 1, n. 2, 12 jun. 2018.

4 SUNSTEIN, Cass R. one case at a time: judicial minimalism in 
the Supreme Court. Massachusetts: Harvard University Press, 
2001. p. 25.

5 WALDRON, Jeremy. o Conceito e o Estado de Direito (24 de setem-
bro de 2008). Revisão da lei da Geórgia, a seguir; Faculdade de Direito 
da NYU, Documento de pesquisa em direito público nº 08-50. Dispo-
nível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=1273005.

DireiTo ConSTiTuCional

 Marcela Carvalho Bocayuva, Coordenadora da escola   

 nacional da Magistratura 



4140  Junho 2021   |  Justiça & Cidadania   no 25040

 roDrigo Fux 

Advogado
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Advogado

As três principais propostas de reforma tributá-
ria2 têm uma bandeira muito clara: a busca pela 
simplicidade.

Há uma percepção geral, muito enraizada no dis-
curso dos supostos “Impulsionadores”3 de que o sistema 
tributário é demasiadamente complexo – tanto que se 
torna irracional, um verdadeiro “manicômio jurídico”4.

De fato, segundo o relatório Doing Business, publi-
cado anualmente pelo Banco Mundial, uma hipotética 
empresa brasileira de médio porte (fabricante de vasos 
de cerâmica, LTDA., exclusivamente dedicada ao mer-
cado nacional) consumiu em média 1.501 horas em 
2020 para declarar e pagar IR, VAT (ICMS) e tributos 
incidentes sobre o trabalho (IRRF, contribuições previ-
denciárias e sociais)5. A média entre os países da OCDE 
é inferior a 159 horas.

Não há dúvidas de que a complexidade excessiva é 
deletéria para o sistema. Cria obstáculos artificiais à 
eficiência alocativa do mercado6, aumenta a deadwei-
ght loss7 e permite que os contribuintes bem assessora-
dos (leia-se, com alto poder econômico) manobrem os 
chamados loopholes para reduzir a carga tributária das 
operações, enquanto os que não têm acesso a profissio-
nais sofisticados pagam o tributo cheio – o que Klaus 
Tipke chamou de “imposto para tolos”8.

reForma TribuTária

a armadilHa retóriCa1 da 
simPlifiCação PersegUida 
a qUalqUer CUsto

A questão sensível que se apresenta é: 
qual é o ponto ótimo da complexidade? Em 
que medida a complexidade é necessária, ou 
mesmo desejável, para a promoção da equi-
dade e da eficiência arrecadatória?

A Análise Econômica do Direito (AED) 
pode ser um interessante instrumento para 
iluminar o direito tributário nessa análise.

Em razão da concreta aproximação entre 
as famílias da Civil Law e da Commom Law no 
sistema pátrio11, vem crescendo no Brasil o 
estudo da denominada Análise Econômica do 
Direito, de origem anglo-saxônica, cujo berço 
foi a Escola de Chicago.

Mas, a busca incessante pela simplicidade, como 
mera oposição automática e irrefletida à complexidade 
desmedida, pode esconder uma “armadilha retórica” 
muito perigosa. O fato desta última, como já dito, ser 
deletéria para o sistema, não significa que a sua antí-
tese seja benéfica.

A simplicidade e a complexidade não são objetivos 
do sistema tributário. Como alerta Samuel Donald-
son9, “não há uma virtude inerente na simplicidade”. São 
atributos que se justificam na medida em que – e ape-
nas nessa extensão – promovam equidade e eficiência 
arrecadatória. Por isso Donaldson lembra que “a com-
plexidade é, antes de tudo, um meio para um fim”.

Como a busca pela equidade exige uma maior indi-
vidualização da carga fiscal e, consequentemente, uma 
discriminação mais precisa e pormenorizada das situa-
ções a serem alcançadas pela tributação progressiva, um 
sistema justo será, fatalmente e em boa medida, com-
plexo. Em termos de arquitetura do sistema tributário, a 
complexidade é o preço a ser pago para a promoção da 
equidade.

E mais, a utilização de regras antielisivas para com-
bater planejamentos agressivos, evasão e elisão tribu-
tárias, erosão das bases, tudo em prol da equidade e 
da eficiência arrecadatória, também induz à complexi-
dade. A própria precisão técnica da legislação, neces-
sária para assegurar a racionalidade científica ao sis-
tema, carrega consigo certo grau de complexidade. Ou 
seja, a complexidade também é um custo da promoção 
da eficiência arrecadatória.

Além disso, o Direito, como ciência social, acompa-
nha a realidade. Com a globalização, a diversificação 
das relações comerciais e de trabalho, o crescimento 
exponencial das atividades digitais, etc., o fenômeno 
tributário está se tornando inevitavelmente mais com-
plexo a reboque da própria economia. Não foi por outra 
razão que Carlos Maximiliano, nos idos dos anos 1990, 
já acenava para ideia de que “não pode o Direito iso-
lar-se do ambiente em que vigora, deixar de atender às 
outras manifestações da vida social e econômica. (…) As 
mudanças econômicas e sociais constituem o fundo e 
a razão de ser de toda a evolução jurídica; e o Direito é 
feito para traduzir em disposições positivas e impera-
tivas toda a evolução social”10.

Por isso, a simplificação do sistema não deve ser 
perseguida como um fim em si mesmo, uma espécie de 
olimpo, tal como o fazem os reformistas.

A busca incessante pela 
simplicidade, como mera 
oposição automática e 
irrefletida à complexidade 
desmedida, pode esconder 
uma ‘armadilha retórica’ 
muito perigosa. o 
fato desta última ser 
deletéria para o sistema, 
não significa que a sua 
antítese seja benéfica”

 rodrigo Fux 
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Segundo o autor, para que saibamos se o “forma-
lismo” é desejável, devemo-nos indagar “se um Judi-
ciário não formalista levará a erros e injustiças” e (b) 
“se a legislação antecipará possíveis erros e injustiças, 
corrigindo-os quando ocorrerem, com um custo relati-
vamente baixo”17.

Em suma, no desiderato da eficiência pretendida 
pelo legislador, a AED sugere que o debate a respeito 
das reformas tributárias merece verdadeiro giro meto-
dológico para que outros pilares do sistema tributário 
sejam analisados não só com os olhos da “simplificação”.

É preciso abandonar a ideia – que movimentou as 
propostas de reforma tributária que estão na pauta 
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necessidade de determinado cadastro prévio no ente tributante; (ii) elaboração e escrituração de determinados livros fiscais; (iii) elaboração de 
declarações para o cálculo do montante devido; (iv) atendimento de solicitações das autoridades fiscais.” (RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; NEVES, 
Barbara das. “A Análise Econômica do Direito e os custos ocultos de transação em matéria tributária”. Revista de Direito Brasileiro, n.º 10, 2020).
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A AED é uma escola de pensamento que 
busca, mediante a aplicação de ferramentas 
da microeconomia, auxiliar e propor desenhos 
normativos mais eficientes para que valores e 
direitos socialmente desejados sejam alcan-
çados. Uma espécie de ponderação de prin-
cípios, valores e normas, incrementada por 
dados empíricos e noções de contextualismo 
e consequencialismo.

O Professor Ivo Gico Jr. costuma dizer 
que a AED tem o foco na floresta, e não na 
árvore, na medida em que procura empreen-
der uma análise sistêmica dos institutos e a 
repercussão desta na vida prática.

Muito diferente de uma inovação ou 
mesmo de um devaneio, essa escola de pen-
samento é apenas mais uma ferramenta à 
disposição dos operadores e intérpretes do 
Direito para a construção do raciocínio jurí-
dico e para a solução das controvérsias12 13. 
Trata-se indiscutivelmente, ao nosso ver, de 
um dos vetores do futuro14. 

– de que a busca contínua pela simplifica-
ção desaguará, como mágica, na eficiência 
para começar a avaliar qual é a dimensão de 
complexidade necessária para a promoção 
dos objetivos do sistema, especialmente da 
equidade.

Essa nova perspectiva, com a digital da 
AED, possibilitará que as reformas encon-
trem um ponto ótimo da complexidade – 
que, de um lado, permita a redução dos cus-
tos de transação relacionados à tributação, 
mas de outro, garanta a equidade do sistema 
e a eficiência arrecadatória. 

O mote da AED é, em linhas gerais, a busca 
incessante pela eficiência, sempre que possível 
reduzindo os denominados custos de transação. 
Mas isso não significa dizer que os adeptos dessa 
escola ignorem o Direito, a ratio essendi dos institu-
tos, tampouco os objetivos almejados pelo legisla-
dor. Muito pelo contrário, essa busca pela eficiência 
encontra limites intransponíveis, por exemplo, nos 
direitos fundamentais e princípios estruturantes 
do sistema.

Portanto, à luz da AED, o Estado deve, sim, per-
seguir com afinco a eficiência do sistema tributário, 
reduzindo os custos de transação que lhe são ineren-
tes15, sem, contudo, fechar os olhos para os objetivos 
desse mesmo sistema, dentre os quais destaca-se a 
promoção da equidade, que necessariamente exige 
certo grau de complexidade.

Abordando debate estruturalmente análogo – ati-
nente ao formalismo no Judiciário – Cass R. Sunstein 
concluiu no texto “Must Formalism Be Defended Empiri-
cally?”, que a solução está em um “continuum”, ou seja, 
em uma gradação, jamais nos extremos16.

reForma TribuTária

Em termos de 
arquitetura do 
sistema tributário, 
a complexidade é 
o preço a ser pago 
para a promoção 
da equidade”

 leonel Pittzer  
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 Jorge orlanDo Sereno ramoS 

Desembargador do TRT da 1a Região

Nos últimos anos aumentou a neces-
sidade da instituição de técnicas 
que permitam a uniformização da 

jurisprudência, em razão da explosão de 
litigiosidade e de recursos processuais, em 
contraste com a incapacidade do Judiciá-
rio de absorver a progressão geométrica de 
demandas. Embora a jurisprudência dos tri-
bunais superiores sempre tenha orientado 
as instâncias inferiores, a ausência de efeito 
vinculante ensejava divergência de muitos 
juízes e tribunais, amparados na indepen-
dência funcional constitucionalmente asse-
gurada. Opositores dos precedentes vin-
culantes sempre alegaram que o juiz deve 
decidir conforme sua interpretação da lei, 
evitando excessiva concentração de poder 
nas mãos de poucos juízes da cúpula do 
Poder Judiciário.

Como justificativa para a vinculação das 
instâncias inferiores aos precedentes obri-
gatórios, tanto no Brasil quanto nos demais 
países, destaca-se a economia processual, 
com regras claras e jurisprudência conso-
lidada, com a possibilidade de tornar célere 
e eficiente a administração judiciária. Uma 
questão de interpretação de direito não pre-
cisará esgotar todas as instâncias até os tri-

DireiTo Do Trabalho

a JUstiça do trabalHo e o 
sistema de PreCedentes do 
novo CPC

Embora a jurisprudência 
dos tribunais superiores 
sempre tenha orientado 
as instâncias inferiores, 
a ausência de efeito 
vinculante ensejava 
divergência de muitos 
juízes e tribunais”

bunais superiores, uma vez que a matéria já se encon-
trará pacificada.

Assim, conhecendo-se de antemão o entendimento 
uniformizado dos tribunais, ocorre uma adequação da 
conduta na sociedade, provocando a redução da recor-
ribilidade.

A sobrecarga de trabalho do Poder Judiciário em 
nosso País é, em geral, muito superior aos recursos 
materiais e de capital humano. São 28 milhões de 
casos novos por ano e nos tribunais superiores, em 
Brasília, uma média de 600 mil novos recursos1.

Juntamente com a economia processual, segurança 
jurídica e redução de recorribilidade e litigiosidade, 
também desponta o ideal de isonomia. Não é justo 
que casos idênticos sejam decididos de forma oposta, 
dando desfechos surpreendentes aos processos. Todos 
devem ter ao final da demanda o mesmo resultado, sob 
pena de descrédito do sistema judicial.

Os precedentes tiveram origem no sistema de 
família jurídica denominado common law, predomi-
nantemente no Direito inglês e norte-americano, 
no qual prevalece a tradição oral e a valorização dos 
debates nos tribunais. O filósofo do Direito Ronald 
Dworkin, em sua obra Império do Direito, teorizou o 
assunto e conceituou os precedentes de jurisprudên-
cia. Para o norte-americano, temos dois princípios 
de integridade política: um princípio legislativo, que 
pede aos legisladores que tentem tornar o conjunto de 
leis moralmente coerente; e um princípio jurisdicional, 
que demanda que a lei, tanto quanto possível, seja vista 
como coerente nesse sentido.

O autor deste artigo já dissertou sobre o tema em 
artigo publicado com seus colegas de mestrado Alexan-
dre Ayres e Pedro Milioni, diferenciando os dois sistemas:

Na common law os juízes se espelham principalmente 
nos costumes e, com base no direito consuetudiná-
rio, costumeiro, julgam o caso concreto, cuja deci-
são, por sua vez, poderá constituir-se em precedente 
para julgamento de casos futuros. É o direito dos pre-
cedentes.
Diverge ou diferencia-se dele o sistema da civil law 
estruturado preponderantemente com a finalidade, o 
intento de aplicar o direito positivado. Vale dizer, os 
países adeptos do modelo da civil law consideram que 
o juiz é o intérprete e aplicador da lei, tão somente, 
não lhe reconhecendo os poderes de criador do 
Direito para o caso concreto.

E qual é o objetivo do desenvolvimento 
do sistema de precedentes judiciais adotado 
pelo Novo Código de Processo Civil (CPC)? O 
nosso entendimento também se encontra no 
artigo acadêmico mencionado acima:

“A premissa na adoção de um verdadeiro 
‘sistema’ de precedentes pelo processo civil 
brasileiro é a busca pela uniformização 
da jurisprudência dos tribunais da super-
posição, ou seja, garantir aos verdadeiros 
consumidores do judiciário, os jurisdicio-
nados, postulados elementares como a 
previsão dos resultados dos julgamentos, 
sempre que possível, a segurança jurídica, 
soluções idênticas para casos idênticos, 
dentre outros fundamentos.
Os precedentes são as decisões de uma 
corte que servem de subsídio para pro-
cessos posteriores similares. O próprio 
nome já diz: é algo que precede o ante-
riormente ocorrido. São decisões de uma 
corte que são consideradas para um caso 
subsequente e pode, portanto, projetar 
efeitos jurídicos ao futuro, condicionando 
os indivíduos, o que demonstra a sua 
força normativa.

Também passaram a ser adotados no 
Brasil os conceitos jurídicos das formas de 
superação e revisão dos precedentes, conhe-
cidas na doutrina norte-americana como 
Distinguishing e Overrruling.
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Segundo Miessa:
Na utilização dos precedentes, inicialmente, deve-
se extrair a ratio decidendi, afastando-se os elementos 
acidentais (obiter dictum), que não são obrigatórios. 
Ato contínuo, o órgão julgador deve confrontar o caso 
em julgamento com o procedente, analisando se ele 
possui semelhanças com o precedente.
Havendo similitude, o julgador deverá interpretar a 
norma do precedente, aplicando-a ao caso, salvo na 
hipótese de superação (overrulling).
Por outro lado, entendendo o julgador que há distinção 
entre a tese do precedente e o caso em julgamento, ele 
poderá: a) não aplicá-lo; ou b) interpretá-lo de forma 
ampliativa ou restritiva, incidindo no caso.
Essa análise comparativa, com o objetivo de dis-
tinguir o precedente do caso subjudice, é chamada 
de distinguishing ou distinguish. Trata-se de técnica de 
confronto, de interpretação (da norma) e de aplica-
ção dos precedentes.

O mesmo autor conceitua o instituto do overrulling 
da seguinte forma:

A overrulling consiste na substituição de um prece-
dente por outro em momento posterior, perdendo 
o precedente inicial sua força obrigatória. Desse 
modo, a ratio decidendi deixa de ser considerada como 
uma fonte de direito, podendo, contudo, ser utilizada 
como precedente persuasivo.

De acordo com Bernardes: “no sistema romano-
germânico (civil law), ao qual o Brasil é filiado, a obri-
gatoriedade de observância dos precedentes só existe 
nas hipóteses taxativamente previstas na legislação.” E 
enumera, na mesma página, essas hipóteses de acordo 
com o art. 927 do CPC:

• de casos repetitivos – expressão que abrange 
os recursos repetitivos e o IRDR (incidente 
de resolução de demandas repetitivas);

• do IAC (incidente de assunção de competên-
cia);

• de ações de controle concentrado de constitu-
cionalidade pelo STF;

• feito pelo Plenário ou Órgão Especial dos Tri-
bunais, em relação aos órgãos jurisdicionais 
que lhe são vinculados. Assim, o julgamento 
oriundo do Plenário ou Órgão especial de TRT 
vincula o próprio Tribunal e os respectivos Juí-

zes do Trabalho; o julgamento oriundo dos mes-
mos órgãos do TST vincula o próprio Tribunal, 
além de todos os TRT´s e Juízes do Trabalho 
do Brasil, etc.

Porém, não se pode esquecer as Súmulas vinculan-
tes, previstas no art. 103-A da Constituição, por previ-
são da Emenda Constitucional 45/2004.

A Lei nº 13.467/2017, no campo do Direito do Tra-
balho, e o novo CPC correspondem a um significativo 
desfecho da centralização administrativa e uniformi-
zação de jurisprudência no Brasil, que teve sua gênese 
com a Emenda Constitucional nº 45/2004. Grande 
foi o esforço do Judiciário Brasileiro para enfrentar a 
explosão de processos a partir da Constituição de 1988. 
No campo da técnica processual são exemplos: anteci-
pações de tutela, ações monitórias, unificação do pro-
cesso de conhecimento com o de execução, comissões 
de conciliação prévia e o procedimento sumaríssimo 
na Justiça do Trabalho.

Os juízes de instâncias inferiores estão submeti-
dos ao controle das reclamações e têm que justificar 
suas decisões contrárias às súmulas, jurisprudência ou 
precedentes invocados pela parte (inciso VI, §1º do art. 
489 do CPC). Em casos de ato judicial que contrariar 
uniformização jurisprudencial, o §3º do art. 103-A da 
Constituição estabelece o cabimento de reclamação 
ao Supremo Tribunal Federal que, julgada procedente, 
cassará a decisão judicial reclamada e determinará que 
outra seja proferida.

Portanto, a opção do legislador está cristalizada, 
no sentido de que o Judiciário deve unificar seus 
entendimentos com efeito vinculante e repercussão 
geral, disponibilizando, para tal, dos procedimentos 
dos incidentes de resolução de demandas repetitivas 
(IRDR) e dos incidentes de assunção de competência 
(IAC).

A doutrina dos precedentes demanda um amadu-
recimento em nosso País, inclusive com a aproxima-
ção com a cultura jurídica dos países da common law, 
nos quais as decisões já são comumente mais estáveis 
e conexas.

Aos nossos tribunais superiores caberá o zelo pela 
unidade do Direito, fundamentando seus precedentes 
com observância aos institutos de ratio decidendi e obi-
ter dicta. São categorias fundamentais para o caráter 
vinculante e a repercussão geral.

Patrícia Perrone Campos Mello e o Ministro Luís 
Roberto Barroso diferenciam estas duas categorias 
com precisão:

A ratio decidendi ou o holding de uma decisão corres-
ponde a uma descrição do entendimento adotado 
pela corte como a premissa necessária ou adequada 
para decidir o caso concreto, à luz das razões invo-
cadas pela maioria. Este é o teor que vinculará o jul-
gamento de casos futuros semelhantes. Sua identi-
ficação pressupõe a avaliação dos fatos relevantes 
da ação, da questão jurídica posta em juízo, da ava-
liação dos fatos relevantes da ação, da questão jurí-
dica posta em juízo, dos fundamentos da decisão e da 
solução determinada pela corte.
Os obiter dicta equivalem aos argumentos não aco-
lhidos pela maioria da corte como justificativa para 
a solução dada a uma demanda, aos fundamentos 
não determinantes da decisão ou, ainda, a enten-
dimentos ou comentários não diretamente neces-
sários à solução do caso concreto. Esses elementos 
não se prestam a compor a ratio decidendi e não 
produzem efeitos vinculantes para o julgamento 
de casos futuros.

Como já afirmado, o CPC de 2015 trouxe uma evolução 
com a criação dos instrumentos de demandas e recursos 
repetitivos e de assunção de competência previstos nos 
artigos 976 e 947, respectivamente. A finalidade de tais 
institutos é permitir a uniformização de decisões diver-
gentes, com eficácia vinculante, em virtude da previsão 
contida no art. 926 do CPC, que estabelece a competência 
dos tribunais para a uniformização da sua jurisprudência, 
mantendo-a estável, íntegra e coerente.

O foco do passado, com a análise e julgamento de 
uma lide de um único autor, gerou o exagerado acú-
mulo de processos idênticos tramitando perante diver-
sos juízos. A consequência está exposta na morosidade 
da prestação jurisdicional, trazendo descrédito para 
o Poder Judiciário. E o cidadão comum não entende o 
dissenso de decisões sobre as mesmas questões de fato 
e de direito.

Conforme o Ministro Luiz Fux (2015, p.71):
“Uma sociedade de massa gera litígios de massa, os 
quais, não raras vezes, dão ensejo a uma multiplici-
dade de processos sobre idênticas questões fáticas 
ou jurídicas, como ações individuais homogêneas 
quanto à causa de pedir e o pedido”.

DireiTo Do Trabalho
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Portanto, surgiram em boa hora, no CPC de 2015, 
o IRDR e o IAC. E a Consolidação das Leis do Trabalho, 
no art. 769, tem previsão de aplicação subsidiária do 
Direito Processual comum no Direito Processual do 
Trabalho, com exceção do que for incompatível com as 
raras normas processuais trabalhistas consolidadas.

Não devem persistir as decisões de 1º grau que 
julgam em desacordo com a jurisprudência unifor-
mizada, fundamentadas na independência funcional 
do magistrado, tampouco o dissenso em uma mesma 
turma, dependendo da composição do colegiado no dia 
do julgamento ou mesmo entre turmas distintas do 
mesmo tribunal.

Pelo exposto, o sistema de precedentes do novo 
CPC de 2015, através dos institutos processuais do 
IRDR e do IAC, acrescenta maior celeridade ao pro-
cesso de uniformização de jurisprudência, em obediên-
cia ao princípio constitucional da razoável duração do 
processo, principalmente nos tribunais trabalhistas, 
nos quais ocorre a tutela de créditos de natureza ali-
mentar. Ademais, o sistema de precedentes reforça o 
princípio da imparcialidade judicial. Os juízes julgam o 
caso concreto de acordo com as demandas repetitivas 
que já foram decididas, mantendo a coerência e a segu-
rança jurídica.

No banco de dados disponível no sítio eletrônico 
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1), 
disponível em https://www.trt1.jus.br/web/guest/trt1, 
estão colacionados os Temas de IRDRs no âmbito do 
TRT da 1ª Região, dos IRRRs no Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) e os dois temas de IACs do TST.

Observa-se que o TRT fluminense e o TST não 
têm sido efetivos na utilização destes instrumentos. 
Apenas 17 IRDRs foram instaurados no TST (com oito 
julgados), enquanto que no STF e no Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) já foram cadastrados mais de mil 
temas de repercussão geral em cada tribunal. O TRT1 
possui a formação de vinte IRDRs e apenas três jul-
gamentos de mérito, que originaram teses jurídicas 
prevalecentes.

Por sua vez, todos os três temas de IACs propos-
tos, até o momento, no âmbito do TRT1 não foram 
admitidos, considerando o Tribunal que as questões se 
repetiam em múltiplos processos, não satisfazendo os 
requisitos de cabimento, previstos nos artigos 947 do 
CPC de 2015 e 119-C do Regimento Interno. Entretanto, 
considerando o interesse público em que os dissensos 

sejam uniformizados, é importante que o TRT1 não 
rejeite pura e simplesmente o IAC. Em tal caso, ante 
o princípio da fungibilidade, seria uma melhor prática 
admiti-lo como IRDR.

No TST, apenas dois IACs foram apresentados. 
E apenas uma tese jurídica foi admitida e julgada no 
mérito. Outrossim, como revela o último relatório 
da Correição Ordinária, de 2019, o TRT da 2ª Região, 
sediado na Cidade de São Paulo e maior Tribunal 
Regional do Trabalho, instaurou apenas um IRDR e 
nenhum IAC.

Como se vê, há muito a ser feito para que se alcance 
a segurança jurídica e a isonomia nas decisões judiciais 
no Brasil. O tema ainda causará muitas discussões 
devido às fortes implicações no futuro dos processos 
e as estatísticas recentes revelam a timidez da Justiça 
do Trabalho na uniformização de sua jurisprudência 
através das teses prevalecentes.

Os precedentes por meio de IRDRs e IACs podem e 
devem ter maior aplicação no Judiciário do Trabalho, 
visando o princípio constitucional da razoável dura-
ção do processo, a qualidade da tutela jurisdicional e a 
uniformização da jurisprudência, eliminando as deci-
sões contraditórias, que conduzem a um tratamento 
desigual aos jurisdicionados que estão em idêntica 
situação jurídica.
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Diz-se que o sistema de solução de con-
flitos, no Brasil, perdeu o caráter uni-
dimensional. Até bem recentemente, 

o único caminho para a resolução de um lití-
gio era o Judiciário. O cenário mudou signi-
ficativamente nos últimos anos. A mudança, 
que se iniciara em 1996, com a aprovação da 
Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/1996), ganhou 
força em 2015, com a edição do novo Código 
de Processo Civil (Lei nº 13.015/2015), e, sobre-
tudo, com a entrada em vigor da reforma da 
Lei de Arbitragem (Lei nº 13.129/2015) e da 
Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015). Hoje, 
são várias portas de entrada e, também, dife-
rentes portas de saída. É nesse sentido que 
se fala em “tribunal multiportas” ou “sistema 
multiportas”. Na feliz síntese de Antonio do 
Passo Cabral e Leonardo Carneiro da Cunha, 
é “como se houvesse, no átrio do fórum, várias 
portas; a depender do problema apresentado, 
as partes seriam encaminhadas para a porta 
da mediação; ou da conciliação; ou da arbi-
tragem; ou da própria justiça estatal”1.

É também nesse contexto que, no último 
dia 1º de abril de 2021 (parece que é mentira, 
mas não é), foi sancionada a Lei nº 14.133/2021, 
a nova Lei de Licitações e Contratos Admi-
nistrativos. Nela, foi introduzido um capítulo 
inteiro voltado para regular o emprego dos 
meios alternativos de resolução de contro-
vérsias com a Administração Pública (Capí-
tulo XII, do Título III; art. 151 a art. 154 da Lei). 
Além de reforçar a viabilidade de emprego da 
arbitragem, da conciliação e da mediação nos 
conflitos envolvendo entes estatais, a nova Lei 
passou a contemplar, textualmente, a possibi-
lidade de utilização do comitê de resolução de 
disputas (também chamado de dispute boards) 
nos contratos administrativos.

Com efeito, estabelece o caput do art. 151 
da nova Lei de Licitações e Contratos Admi-
nistrativos que “[n]as contratações regidas 
por esta Lei, poderão ser utilizados meios 
alternativos de prevenção e resolução de 
controvérsias, notadamente a conciliação, a 
mediação, o comitê de resolução de disputas 
e a arbitragem”.

Não é em todas as ADRs2 que a resolu-
ção do litígio ocorre de forma consensual. 
Na arbitragem, por exemplo, a controvérsia 
é equacionada por um terceiro (o árbitro), 
imparcial e especialista na temática con-
trovertida, o qual, nos limites da convenção 
arbitral, de forma semelhante ao juiz estatal, 
decide quem tem razão, aplicando o direito 
ao caso concreto. 

Já os dispute boards, também conheci-
dos como comitês de resolução de disputas, 
são órgãos colegiados, geralmente formados 
por três experts, indicados pelas partes no 
momento da celebração do contrato (ou no 
início da sua execução), que têm por obje-
tivo acompanhar o cumprimento dos ter-
mos do ajuste, em tempo real, com poderes 
para emitir recomendações e/ou decisões a 
respeito de eventuais dúvidas ou disputas.3 
Utilizados de forma pioneira nos Estados 

Como se vê, é tudo 
que tanto o particular 
quanto o Poder Público 
poderiam almejar: 
que os conflitos sejam 
resolvidos com rapidez, 
ao menor custo possível, 
com a preservação 
do relacionamento 
existente entre as 
partes e controlando-se 
minimamente o 
resultado da disputa”

Unidos na década de 1970, durante a cons-
trução do Eisenhower Tunnel, no Colorado, os 
dispute boards podem representar um impor-
tante instrumento para a prevenção de con-
trovérsias e redução do custo de transação, 
especialmente nos contratos de grande vulto 
econômico e de maior complexidade técnica, 
como aqueles que têm por objeto obras e ser-
viços de engenharia.

Uma diferença evidente entre a arbitra-
gem e os disputes boards está no fato de que, 
no primeiro caso, a disputa será submetida 
ao árbitro, que não acompanha a execução 
do contrato, ao qual caberá dirimir, em defi-
nitivo, o litígio já instaurado, ao passo que, 
no segundo caso, a controvérsia será diri-
mida pelo colegiado de experts, escolhido 
antes mesmo da existência de qualquer 
controvérsia, para acompanhar a execução 
do contrato, com melhores condições, em 
tese, de prevenir e solucionar problemas, 
em virtude da redução da assimetria de 
informações e da celeridade da decisão. Um 
– a arbitragem – tem por objetivo pôr fim 
ao conflito já conflagrado; o outro – dispute 
boards – tem por objetivo prevenir o surgi-
mento de eventual litígio. 

Por fim, a mediação, a conciliação e a 
negociação são formas autocompositivas de 
resolução de conflitos. Nelas, as partes, com 
ou sem o auxílio de um terceiro, solucionam 
suas controvérsias consensualmente. Na 
negociação, as próprias partes, mediante 
diálogo e sem a intervenção de terceiro, bus-
cam diretamente chegar a um termo quanto 
ao litígio. Enquanto isso, tanto na mediação 
quanto na conciliação, um terceiro (o media-
dor ou o conciliador), neutro e imparcial, 
auxilia as partes na composição do conflito.4 
E mais: a mediação pode ser feita pela via 
eletrônica, inclusive por aplicativo especifi-
camente confeccionado para tal fim, nos ter-
mos do art. 465 da Lei de Mediação.

A doutrina6, de forma relativamente uni-
forme, costuma apontar as seguintes vanta-
gens na adoção dos métodos não adversa-
riais (ou consensuais) de solução de conflitos: 

(i) celeridade; (ii) significativa redução de custos com 
o litígio; (iii) minimização das incertezas quanto ao 
resultado; (iv) confidencialidade do procedimento (o 
que deve ser visto com reservas, considerando a pre-
sença da Fazenda Pública como parte); e (v) a preserva-
ção do relacionamento das partes envolvidas no con-
flito. Reconhece-se, também, que a adesão a métodos 
consensuais de resolução de litígios gera uma boa ima-
gem pública para os interessados.

Como se vê, é tudo que tanto o particular quanto 
o Poder Público poderiam almejar: que os conflitos 
sejam resolvidos com rapidez, ao menor custo possível, 
com a preservação do relacionamento existente entre 
as partes e controlando-se minimamente o resultado 
da disputa. 

Que venha uma nova cultura de resolução de lití-
gios na Administração Pública!
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devida proteção, nos termos da Lei Geral de Tratamento 
de Dados (LGPD), deverá estar na rotina dos atos admi-
nistrativos realizados pelos Poderes do Estado e demais 
órgãos previstos constitucionalmente na estrutura 
estatal, desafiando a construção de uma nova cultura 
administrativa, com procedimentos administrativos 
e processos estatais no seu sentido mais amplo, e ade-
quados ao micro sistema de leis que regem a matéria, 
mediante a utilização de sistemas nos quais a tecnologia 
da informação é a principal ferramenta.

Segundo o que prevê a LGPD, os órgãos da estru-
tura administrativa do Estado realizam tratamento 
de dados pessoais, variando somente na quantidade 
e qualidade dos dados pessoais tratados. Com efeito, 
a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais desafia a 
Administração Pública a implementar novas práticas, 
visando o cumprimento de novas regras, diante de um 
novo sistema protetivo, porque está previsto também 
a inclusão desse direito como fundamental mediante 
a PEC nº 17/2019 (já aprovada no Senado Federal, 
pendente de aprovação pelo Plenário da Câmara dos 
Deputados), a qual altera a Constituição da República e 
inclui a proteção de dados pessoais entre os direitos e 
garantias fundamentais.

A LGPD regula o tratamento de dados pessoais, inclu-
sive nos meios digitais, seja feito por pessoa natural ou 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, e obje-
tiva proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade 
da pessoa natural. Tem como fundamentos: a) o respeito 
à privacidade; b) a autodeterminação informativa; c) a 
liberdade de expressão, de informação, de comunicação 
e de opinião; d) a inviolabilidade da intimidade, da honra 
e da imagem; e) o desenvolvimento econômico e tecnoló-
gico e a inovação; f) a livre iniciativa, a livre concorrência 
e a defesa do consumidor; e g) os direitos humanos, o livre 
desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exer-
cício da cidadania pelas pessoas naturais.

O conceito legal de tratamento de dados pessoais, 
segundo a LGPD, é bem abrangente, de maneira que 
essa questão deve ter a atenção de todos os órgãos 
de cada ente federativo, porque há na referida Lei um 
capítulo exclusivo para o Poder Público que, apesar de 
não estar sujeito, a princípio, às sanções pecuniárias 
previstas, está a outras não menos gravosas para as 
atividades estatais, além das decorrentes da responsa-
bilidade civil e geral.

Nesse contexto, é importante destacar tre-
cho do parecer final contido no projeto de lei 
que resultou na LGPD: “O nível de avanço tec-
nológico a que a humanidade chegou permite o 
processamento massivo de dados, baseado em 
tecnologia digital avançada. E esse processa-
mento já ocorre com base em inteligência artifi-
cial e algoritmos complexos, capazes de, por um 
lado, facilitar o processo produtivo de tomada de 
decisões empresariais, e, por outro lado, afetar a 
vida do cidadão.”

Assim, o cenário que se mostra é que as prá-
ticas atuais de fluxo de dados pessoais nos siste-
mas dos órgãos públicos, por meio da Internet, 
precisam ser adaptadas ao que regula a LGPD, 
sob pena de o Poder Público ser responsabilizado 
por dano patrimonial ou moral, individual ou 
coletivo, conforme prevê o ordenamento.

Diante desse panorama, oportuno também 
ressaltar que os direitos à privacidade junto com 
a proteção da intimidade e o direito de infor-
mação e comunicação do indivíduo estão em 
situações fronteiriças de possíveis conflitos, a 
depender de cada caso. Em face desse cenário, 
a questão de segurança da informação deve ser 
tônica das preocupações.

A propósito do tema da segurança no trata-
mento dos dados pessoais, bem como as boas 
práticas e governança, a Lei prevê que “os agen-
tes de tratamento devem adotar medidas de 
segurança, técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não auto-
rizados e de situações acidentais ou ilícitas de 
destruição, perda, alteração, comunicação ou 
qualquer forma de tratamento inadequado ou 
ilícito.” Com efeito, a Administração Pública em 
geral está diante de um novo e grande desafio. 
É preciso perceber que se faz necessário imple-
mentar uma nova política pública de proteção de 
dados pessoais.

Portanto, já foi inaugurado um novo cená-
rio no ordenamento pátrio, no qual os órgãos 
responsáveis pelo tratamento de dados pesso-
ais precisam estar familiarizados e adequados 
às regras recém estabelecidas, bem como estar 
estruturados para atender ao que estabelece a 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

eSpaço anape

desafios da administração 
PúbliCa em faCe das novas 
teCnologias e da lei geral 
de Proteção de dados

 auguSTo mèlo 

Procurador do Estado de Sergipe

A construção de uma nova Administração Pública 
desafia os gestores públicos diariamente, 
principalmente quando as demandas sociais 

aumentam em virtude do aumento populacional e 
de outros fatores, como a necessidade de desenvolvi-
mento econômico e tecnológico.

A atividade administrativa realizada preponderan-
temente pelo Poder Executivo, também se realiza em 
todos os demais Poderes do Estado e demais órgãos 
previstos constitucionalmente na estrutura do Estado, 
como ente federativo, ainda que não sejam preponde-
rantes, como é o caso da atividade legislativa, judicial, 
e a realizada pelo Ministério Público.

Nesse cenário de desenvolvimento tecnológico, 
após a instituição de uma nova ordem política de viés 
democrático, a partir da promulgação da Constituição 
em 1988, podem ser referenciados alguns princípios 
jurídicos do ordenamento pátrio que, da perspectiva 
jurídica, passaram a nortear a atuação dos Poderes do 
Estado. Em uma ordem não necessariamente de impor-
tância, mas pertinentes à proposta desta nota técnica, 
tem-se os seguintes princípios constitucionais: legali-
dade, publicidade, eficiência, finalidade, transparência, 
dignidade humana e, o mais recente a ser incluído na 
Constituição, o da proteção dos dados pessoais, den-
tre outros chamados de setoriais, porque previstos nas 
leis que trazem normas que contém tais princípios.

Oportuno mencionar que a questão da tecnologia da 
informação, do tratamento dos dados pessoais e da sua 
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competente pode causar, além da prática de 
atos que poderão se tornar sem qualquer 
efeito, postergar a solução do litígio, objetivo 
da atuação estatal.

De forma resumida, explico que o Poder 
Judiciário é uno, porém, o legislador optou 
por organizar a sua estrutura dividindo-a em 
órgãos jurisdicionais por ramos – estadual e 
federal – e definindo a medida de jurisdição 
de cada um deles. Temos, assim, de maneira 
geral, a competência da Justiça dos estados 
e, de forma residual, as competências das 
Justiças denominadas especializadas, a Jus-
tiça Federal comum, a Justiça do Trabalho, a 
Justiça Eleitoral e a Justiça Militar, cada qual 
com a competência material definida na Cons-
tituição Federal de 1988 (CF/1988).

Existe, ainda, divisão interna de compe-
tência em alguns ramos do Poder Judiciá-
rio, definidos pelos códigos de organização 
judiciária, nos estados, ou por lei, no caso 
da Justiça Federal comum, quando se trata, 
por exemplo, das varas cíveis estaduais ou 
federais e os juizados especiais.

A lei dispõe que a competência mate-
rial dos ramos e órgãos do Poder Judiciário 
encarta matéria de ordem absoluta, de modo 
que o juiz ao se deparar com determinada 
ação deverá analisar se é competente em 
razão da matéria para processar e julgar a 
demanda e essa análise deve ocorrer de ofício 
ou por provocação.

Pois bem. Tendo-se em mente a contro-
vérsia quanto à natureza da relação jurídica 
que une os trabalhadores e as empresas do 
mercado de plataformas digitais, e as regras 
legais de competência material, indaga-se 
qual seria o ramo do Poder Judiciário com-
petente para processar e julgar os processos 
decorrentes dessa relação jurídica?

Questão que se apresenta tormen-
tosa, não havendo, ainda, uma definição do 
entendimento entre os próprios ramos do 
Poder Judiciário. Ações são ajuizadas tanto 
na Justiça do Trabalho, quanto na Justiça 
comum dos estados, com decisões de mérito, 
bem como decisões declinando da competên-

cia, por entender que outro ramo do Judiciário é que 
detém a competência material para decidir o processo.

De acordo com os processualistas, a competência 
do juízo é determinada, quanto à matéria, pela natu-
reza da relação jurídica controvertida, que é definida a 
partir da causa de pedir e pedido apresentado na ação.

A competência material da Justiça do Trabalho é 
assentada na Constituição, com as alterações promovi-
das pelo legislador derivado, pela denominada reforma 
do Judiciário.

A parcela de jurisdição da Justiça do Trabalho, defi-
nida pelo legislador originário da CF/1988, que se cir-
cunscrevia a “conciliar e julgar os dissídios individuais 
e coletivos entre trabalhadores e empregadores”, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004 
avançou, passando a deter a competência para “proces-
sar e julgar: as ações oriundas da relação de trabalho (...)”.

Houve, assim, por expressa deliberação do parla-
mento, significativo acréscimo do espectro compe-
tencial da Justiça do Trabalho, no sentido de que este 
ramo do Poder Judiciário passou a ostentar compe-

 ValTer Souza puglieSi 

Diretor de Assuntos Legislativos da Anamatra

Muito se tem discutido sobre a relação 
jurídica das pessoas que prestam 
serviços via plataformas digitais, 

notadamente se são empregados, trabalhado-
res autônomos ou empreendedores. 

Interessantes discussões, com posições 
fundamentadas na doutrina e em trabalhos 
acadêmicos, procuram enfrentar essa ques-
tão, havendo bons argumentos que defendem 
se tratar de empregados e, de reverso, que 
entendem se tratar de trabalhadores autôno-
mos. Há quem aponte que, na verdade, esta-
mos diante de empreendedores, considerando 
que as grandes empresas desse novo modelo 
de negócios, que conecta as pessoas através 
de ferramentas informatizadas e tecnologia 
consideram os trabalhadores como parceiros.

O tema é complexo e está a exigir conhe-
cimentos específicos do mundo da tecnologia 
– a forma de atuação das plataformas digi-
tais por meio de aplicativos acessados por 
dispositivos móveis – a desafiar o Poder Judi-
ciário que começa a receber para solução as 
ações decorrentes dos conflitos entre os ato-
res sociais dessas relações jurídicas. Sendo a 
instituição estatal responsável pela pacifica-
ção social, pois guarda a atribuição constitu-
cional de solucionar os litígios, o Judiciário 
depara-se com as ações que se multiplicam 
na mesma velocidade do número de novos 
parceiros dos empreendimentos na forma de 
plataformas digitais.

trabalHadores de 
aPliCativos e a ComPetênCia 
da JUstiça do trabalHo

eSpaço anamaTra

Quanto à configuração da relação jurídica que une 
as pessoas que atuam por meio de empresas no for-
mato negocial de plataformas digitais, as possibilida-
des que se nos apresentam têm por base as conceitua-
ções legais dos diplomas que regulamentam as várias 
formas de prestação de serviços.

A definição de empregado extrai-se da Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT), que dispõe sobre os 
elementos que permitem caracterizar o que seja um 
empregado, na perspectiva de uma prestação de servi-
ços por pessoa física, de forma não eventual e sob depen-
dência/subordinação.

Por outro lado o trabalhador autônomo pode ser 
definido a partir de dispositivo de norma de Direito 
Previdenciário – Lei nº 8.212/1991, art. 12º, V, item “h” 
– como sendo pessoa física que exerce, por conta pró-
pria, atividade econômica de natureza urbana, com fins 
lucrativos ou não.

Não há uma definição legal do que seja o empreen-
dedor, havendo a conceituação de vertente sociológica e 
econômica, cuja característica é a de pessoa inovadora, 
que promove mudanças e desencadeia o processo de 
desenvolvimento econômico.

A despeito da controvérsia sobre qual a roupagem 
das pessoas que prestam serviços por meio de platafor-
mas digitais, há questão precedente para aqueles que 
pretendem ajuizar ação judicial na defesa do seu direito 
e objeto específico deste arrazoado: definir qual o ramo 
do Judiciário competente em razão da matéria para 
decidir sobre a pretensão que se pretende apresentar.

A questão não é de pouca relevância, pois o ajui-
zamento de ação em ramo ou órgão do Judiciário não 
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amPliação do aCesso à 
JUstiça e ConstrUção de 
Uma soCiedade solidária 
Por meio da atUação da 
defensoria PúbliCa

eSpaço anaDep

 auguSTo barboSa 

Defensor Público em São Paulo/ Vice-Presidente 

Administrativo da Anadep

A Emenda Constitucional n° 80/2014 
representou um marco importante 
para o constitucionalismo brasileiro 

contemporâneo. A denominada PEC Defen-
soria Para Todos, por um lado, absorveu todo 
conhecimento jurídico, político e social em 
torno da construção de uma Defensoria 
Pública efetivamente autônoma, instru-
mento constitucional de transformação 
social que integra o conjunto orgânico de 
instituições primárias do Estado Democrá-
tico de Direito. Consolidou, por outro lado, 
a estrutura normativa capaz de conduzir 
ao avanço do modelo público de assistência 
jurídica integral e gratuita para todos os 
cidadãos e grupos vulnerabilizados do País.

As Defensorias Públicas dos estados e 
do Distrito Federal em 2013 se encontravam 
em 754 comarcas do País. Seis anos após a 
promulgação da EC n° 80/2014, a Instituição 
já estava instalada em todas as unidades da 
Federação e atuava diretamente em 1.162 
comarcas. A Defensoria Pública, portanto, 
tem atuado em cada ente federativo e dire-
tamente nos tribunais superiores, a fim de 
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tência material para processar e julgar não 
apenas os dissídios individuais e coletivos entre 
trabalhadores e empregadores, que retratam 
relação de emprego, mas sim, toda e qual-
quer ação oriunda da relação de trabalho, de 
forma a alcançar as diversas formas de tra-
balho individual remunerado. 

A exceção – nos termos do entendimento 
assentado pelo Supremo Tribunal Federal na 
ação direta de inconstitucionalidade nº 3395 
– é a relação jurídico-estatutária, ou seja, 
a competência da Justiça do Trabalho não 
alcança os trabalhadores vinculados a ente 
público por um regime estatutário.

Dessa forma, quer se considere o tra-
balhador individual que presta serviços 
remunerados por meio de empresas de pla-
taformas digitais como empregado quer 
como autônomo, nos termos do art. 114, I, 
da CF/1988, a competência para processar e 
julgar as ações é da Justiça do Trabalho, pois 
oriundas de uma relação de trabalho.

Ainda que se alegue nas ações a tese defen-
siva de que se tratam não de empregados ou 
trabalhadores autônomos, mas sim de empre-
endedores, a definição do órgão competente 
para processar e julgar a ação deverá obser-
var a natureza da relação jurídica controvertida, 
balizadas pela causa de pedir e pedido.

Ou seja, pretendendo o autor da ação que o 
Poder Judiciário reconheça e declare que a rela-
ção jurídica mantida com o empreendimento 
do segmento de plataformas digitais é de 
emprego, sob a alegação de presença dos ele-
mentos configuradores do vínculo de emprego, 
ou mesmo que, na condição de trabalhador 
autônomo, postule direitos que entenda viola-
dos pelo tomador dos serviços, será a Justiça 
do Trabalho o ramo do Judiciário competente 
para processar e julgar a ação, ainda que a tese 
de defesa negue a condição do autor de empre-
gado ou trabalhador autônomo, sustentando 
manter com o trabalhador relação de parceria 
ou empreendedorismo a competência não se 
desloca, cabendo ao juiz do trabalho, conven-
cendo-se da tese defensiva, negar acolhimento 
às pretensões apresentadas.

Causa certa incredulidade a controvérsia que se 
descortina quanto à competência da Justiça do Traba-
lho, quando a causa de pedir e pedido apontam a natu-
reza da relação jurídica controvertida a ser alcançada 
pela competência material definida pela Constituição 
Federal. 

Antes da reforma do Judiciário pela Emenda 
Constitucional nº 45/2004, cuja competência 
desse ramo especializado cingia-se às relações de 
emprego, era comum o ajuizamento de ações decor-
rentes de relações jurídicas, a princípio, diversas 
da empregatícia, como era o caso, por exemplo, da 
representação comercial autônoma, regida pela Lei 
nº 4.886/1965.

Não era incomum o ajuizamento de ações de tra-
balhadores que firmaram contrato de representação 
comercial autônoma com o tomador do serviço, e que, 
em juízo, alegavam fraude à legislação do trabalho (art. 
9º, da CLT), pois, na realidade exerciam suas atribui-
ções não com autonomia, mas sim, sob subordinação a 
configurar vínculo de emprego. 

Considerando que a causa de pedir e os pedidos 
conformavam a natureza jurídica controvertida sob o 
aspecto competencial da Justiça do Trabalho, caberia 
ao juiz do trabalho decidir sobre a procedência – aco-
lhimento das alegações do autor – ou improcedência 
dos pedidos – convencendo-se da legalidade do con-
trato de representação.

Não me recordo de qualquer celeuma quanto à 
questão competencial nessas ações. Guardadas as 
devidas proporções – no caso, o poderio financeiro das 
gigantes do mercado de plataformas digitais – a situ-
ação jurídica é a mesma quando nos deparamos com 
ações de trabalhadores individuais que prestam servi-
ços por meio de plataformas digitais.

A definição do órgão de jurisdição competente 
importa em celeridade e racionalização da atividade 
jurisdicional. De acordo com os dados do Conselho 
Nacional de Justiça, a Justiça do Trabalho é o ramo 
mais célere do Judiciário Nacional e de grande capila-
ridade, e seus magistrados especializados para o jul-
gamento de ações oriundas das relações de trabalho, 
com vínculo empregatício, autônomo ou nas diversas 
outras formas de contratação, estando, assim, prepa-
rada para receber e julgar as ações dos prestadores de 
serviços através de empresas do segmento das plata-
formas digitais.
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A regressão social e econômica de grande parcela 
dos brasileiros, que já vinha desde anos anteriores à 
pandemia, agora é devastadora. Em consequência, 
existe uma maior dificuldade de acesso a direitos e se 
amplia a margem de conflitos pessoais e sociais, em 
um instante de grave crise sanitária, humanitária e em 
toda rede pública e privada de saúde. Amplia-se, pois, o 
volume de vulneráveis e de razões para que estas pes-
soas necessitem dos serviços da Defensoria Pública. 

A Instituição tem feito a sua parte. Durante a pan-
demia, se reinventou em termos de acesso a seus servi-
ços por vias tecnológicas que permitem atendimentos 
remotos e realização de audiências e outros atos pro-
cessuais e extrajudiciais por videoconferência.

Mas é preciso ir além. É completamente indispen-
sável conferir densidade jurídica, política e socioeco-
nômica ao objetivo constitucional de construção de 
uma sociedade justa e solidária. Em termos de acesso 
à Justiça e a direitos, esse caminho passa essencial-
mente por uma nova etapa de investimento no serviço 
público prestado pela Defensoria.

O compromisso de interiorização assumido pelas 
defensorias públicas em todo País e de expandir os ser-
viços às regiões de maiores índices de exclusão social 
e adensamento populacional precisa de um novo reco-
nhecimento e apoio por parte do Congresso Nacional.

A prorrogação do prazo previsto no art. 98, § 1º do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é 
medida indispensável, seja porque o prazo final atual 
se aproxima, seja em razão da necessidade de se seguir 
reconhecendo a importância de instrumentos de 
acesso a direitos pelos excluídos. A medida, no entanto, 
deve estar conjugada com regras que garantam melho-
rias orçamentárias.

É certo que vivemos um momento de grave crise 
econômica, mas a solidariedade é um valor constitu-
cional e objetivo da República. Ao lado do princípio da 
dignidade humana e do objetivo de redução das desi-
gualdades, ela impõe a necessidade de reorganização 
da capacidade do Estado para investir em serviços e 
atividades que promovam a melhoria da economia, 
protejam a vida e garantam acesso a direitos funda-
mentais como saúde, educação, moradia, transporte, 
segurança alimentar e emprego.

O desenvolvimento da Defensoria Pública está, 
nesse sentido, atrelado ao crescimento do número 
de defensoras e defensores públicos. Muito embora a 

Instituição haja provido mais de mil cargos 
novos entre 2014 e 2019, a quantidade ainda 
está aquém do Ministério Público e do Poder 
Judiciário.

É preciso, ademais, melhorias orçamen-
tárias que permitam à Defensoria Pública 
investir em tecnologia da informação e 
comunicação de modo a ampliar e melhorar 
as ferramentas de acesso aos seus serviços. 
A Instituição, inclusive, por exercer função 
essencial à Justiça e ter o papel de represen-
tar pessoas e coletividades vulnerabilizadas 
tanto na esfera judicial quanto no acesso 
aos demais espaços públicos de exercício da 
cidadania, deve ser considerada ator impor-
tante no processo social de acessibilidade e 
inclusão digital.

Sempre aliada a uma atuação humana 
em contato direto com os usuários, comu-
nidades e grupos marginalizados, o investi-
mento em tecnologia e o avanço da área de 
cobertura digital são caminhos a garantir 
que a Defensoria Pública e o acesso a direitos 
humanos cheguem a locais mais distantes e 
alcancem necessidades jurídicas ainda não 
atendidas, seja em centros urbanos ou em 
locais remotos, desde que o faça no interesse 
destas pessoas e grupos e com a finalidade de 
dar densidade ao acesso à Justiça equitativo 
e solidário. 

NoTAS

1 Relatório de Pesquisa de Satisfação e Imagem, divul-
gado em 2017 – www.cnmp.mp.br.

2 Estudo da Imagem do Judiciário Brasileiro, dezem-
bro/2019 – www.amb.com.br.

3 Dados da FGV Social divulgados no webinar “Novo pico 
de pobreza e auxílio emergencial” – www.portal.fgv.br.

4 Panorama Social de América Latina 2020, publicado em 
março/21 – www.cepal.org.

5 Pesquisa divulgada em abril/21 – www.ufmg.br.

6 Pnad Contínua/IBGE – www.ibge.gov.br.

expandir seus serviços e alcançar as pessoas 
e coletividades vulnerabilizadas tanto nos 
grandes centros urbanos quanto nas comar-
cas do interior.

Esse crescimento contínuo e sustentável 
tem tido o reconhecimento da sociedade. Em 
pesquisa divulgada em 2017, pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público, a Defensoria 
foi apontada como a Instituição mais impor-
tante para a sociedade por 92,4% dos brasi-
leiros1. A pesquisa encomendada pela Asso-
ciação dos Magistrados Brasileiros (AMB) à 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), ao seu turno, 
apontou ser a Defensoria Pública a Institui-
ção mais confiável, com melhor avaliação e 
mais conhecida pela sociedade dentre aque-
las do sistema de Justiça2.

A reforma constitucional, no entanto, 
aponta o final do ano de 2022 como marco 
temporal em que deverá haver defensoras 
e defensores públicos em todas as unida-
des jurisdicionais. Essa meta não ocorrerá 
concretamente diante do cenário político e 
econômico vivenciado. Torna-se relevante, 
pois, a renovação de apoio do Congresso 
Nacional e a previsão de mecanismos que 
garantam o investimento nos serviços da 
Defensoria Pública.

A Constituição Federal reconheceu 
expressamente a importância do direito 
de acesso à Justiça como instrumento para 
o exercício de direitos, redução de desi-
gualdades sociais e expressão do regime 
democrático. Para tanto, institucionalizou 
a Defensoria Pública como um dos sistemas 
mais avançados e modernos do mundo de 
prestação de assistência jurídica aos mais 
necessitados.

A partir de um modelo autônomo, com 
garantias e prerrogativas inerentes a car-
gos que existem para bem prestar o ser-
viço público e promover direitos e cidada-
nia, a Defensoria se estruturou em todos os 
estados e no Distrito Federal seguindo um 
padrão nacional capaz de organizar sua atua-
ção judicial desde o atendimento inicial indi-
vidual até os tribunais superiores, oferecer 

aos grupos vulnerabilizados a tutela coletiva nas mais 
diversas áreas, realizar educação em direitos que pro-
mova cidadania e a solução extrajudicial de conflitos 
que pacifica as relações de maneira mais eficiente e 
menos custosa.

Em um País em que 88% da população é potencial 
usuária da Defensoria Pública e em que esta ainda 
estava em 42% das comarcas no fim de 2020, a expan-
são da Instituição por si só já era necessária. A sensível 
piora do cenário socioeconômico e das condições de 
saúde, educação, moradia, segurança alimentar, trans-
porte e emprego em função da pandemia de covid-19 
no Brasil torna a Defensoria Pública projeto constitu-
cional e social ainda mais urgente.

Em janeiro de 2021, 12,8% dos brasileiros passaram 
a viver abaixo da linha da pobreza. Em 2014, época da 
promulgação da EC n° 80, este percentual estava em 
9,2%3. A Comissão Econômica para a América Latina 
(Cepal) estima que “a pobreza e a extrema pobreza 
alcançaram em 2020 na América Latina níveis que 
não foram observados nos últimos 12 e 20 anos, res-
pectivamente”. O órgão estimou que o número de pes-
soas pobres na região aumentou para 209 milhões, 22 
milhões a mais que em 20194.

O impacto social é tão grande e evidente que o 
Grupo de Pesquisa Alimento para Justiça: Poder, Polí-
tica e Desigualdades Alimentares na Bioeconomia, 
com sede na Universidade Livre de Berlim, em par-
ceria com pesquisadores da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) e da Universidade de Brasília 
(UnB), aponta privação de alimentos em 15% dos domi-
cílios brasileiros, enquanto 59,4% passaram por algum 
nível de insegurança alimentar na última terça parte 
de 2020. Isso representa 125,6 milhões de brasileiros e 
os mais atingidos foram lares chefiados por mulheres 
e pessoas negras5. 

A queda na renda atingiu diretamente as pessoas que 
ganhavam até três salários mínimos – em regra, o limite 
financeiro máximo de acesso aos serviços da Defensoria 
Pública. Vale dizer, aqueles que já eram usuários da Ins-
tituição tiveram a renda familiar extremamente prejudi-
cada. Mas os dados da Pesquisa Nacional por Amostras 
de Domicílios (Pnad) destacam que 75% das famílias que 
ganhavam entre três e cinco salários-mínimos tiveram 
perda em sua renda, ao passo em que oito em cada dez 
famílias brasileiras que ganhavam acima de cinco salá-
rios-mínimos também sofreram redução6. 
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salvo se realizada por convenção ou acordo 
coletivo (submissão à negociação coletiva), 
o Supremo Tribunal Federal (STF), no jul-
gamento da Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (ADI) 6363, validou a via do acordo 
individual para a redução salarial, conforme 
previsto na MP 936/2020.

O prejuízo remuneratório que decorre 
da negociação individual para a redução de 
jornada ou para a suspensão contratual é 
evidente, vez que a única possibilidade legal 
de redução dessas perdas seria condicionar 
qualquer alteração contratual, principal-
mente quando potencialmente lesiva, ao pro-
cesso de negociação coletiva, conforme o dis-
posto nos art. 468 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) e art. 7º, VI da Constituição 
Federal. 

Deve ser ressaltado, aqui, que os tribu-
nais regionais e Superior do Trabalho esta-
vam validando cláusulas de acordos e con-
venções coletivas oriundas da flexibilização 
de direitos nas negociações coletivas, desde 
que houvesse, em contrapartida, a celebra-
ção de outras cláusulas compensatórias 
(transação com reciprocidade), equilibrando 
eventuais perdas ou redução de vantagens, 
com a concessão de outros benefícios traba-
lhistas.

Contudo, a obrigatoriedade de submis-
são à negociação coletiva conforme previsão 
constitucional restou afastada pelo STF.

Sem contenção à evolução e às consequ-
ências da pandemia em 2020, e apesar de 

persistir o quadro de extraordinária elevação 
do número de infectados e mortos no primeiro 
trimestre de 2021, não houve a determinação da 
prorrogação do estado de calamidade pública. 

Esta omissão deixou trabalhadores informais 
e desempregados sem qualquer proteção, sendo 
que somente agora foram editadas algumas leis 
de proteção do trabalhador, estabelecendo inclu-
sive o pagamento de uma indenização em vir-
tude do adoecimento ou do óbito.

A recente publicação da Lei nº 14.151, de maio 
de 2021, por exemplo, determinou o afastamento 
da empregada gestante das atividades de traba-
lho presencial durante a emergência de saúde 
pública, sem prejuízo da remuneração, autori-
zando-se o prosseguimento de suas atividades 
em teletrabalho:

“Art. 1º Durante a emergência de saúde 
pública de importância nacional decorrente 
do novo coronavírus, a empregada gestante 
deverá permanecer afastada das atividades 
de trabalho presencial, sem prejuízo de sua 
remuneração.
Parágrafo único. A empregada afastada nos 
termos do caput deste artigo ficará à disposi-
ção para exercer as atividades em seu domicí-
lio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto 
ou outra forma de trabalho a distância”.

As pesquisas atuais enquadram a gestante 
no grupo de altíssimo risco e o afastamento do 
trabalho presencial constitui medida salutar 
para a preservação da saúde e da vida não só da 
gestante, mas do nascituro.

DireiTo Do Trabalho

a Covid-19 no ambiente  
de trabalHo
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A crise da saúde iniciada no Brasil no 
mês de fevereiro de 2020 obteve, por 
meio da Lei 13.979/2020, uma série de 

medidas para enfrentamento das emergên-
cias decorrentes do coronavírus. 

Do mês de março de 2020, após o reco-
nhecimento do estado de calamidade pública, 
até 31 de dezembro de 2020, ficaram defini-
das, pelo Decreto 10282/2020, as atividades 
essenciais que poderiam prosseguir durante 
a pandemia. No art. 3º do referido decreto, 60 
atividades, aproximadamente, foram enqua-
dradas como essenciais.

Em que pesem divergências entre os 
decretos municipais, estaduais e federal, fato 
é que muitos trabalhadores foram colocados 
nas ruas para que pudessem atender e pres-
tar os serviços considerados essenciais. Os 

trabalhadores passaram, portanto, a conviver com a 
constante ameaça do contágio, do adoecimento e do 
óbito, em razão da possibilidade real do contato com 
o vírus.

As medidas adotadas pelo governo no primeiro 
semestre de 2020 foram destinadas, basicamente, a 
proteger a atividade econômica e as empresas. Foram 
editadas, por conta disto, as MPs 927/2020 e 936/2020, 
esta última convertida na Lei nº 14.020/2020.

As duas medidas provisórias regulavam, em suma, 
a suspensão do contrato de trabalho, a redução de jor-
nada, a antecipação de férias, compensação de horas, 
entre outras modalidades aplicáveis ao contrato de 
trabalho. Autorizavam, ainda, a redução salarial ou a 
suspensão contratual mediante simples negociação 
(acordo) individual.

Apesar de ser flagrante a violação do art. 7º, VI, 
da Constituição Federal, que veda a redução salarial, 

o direito à saúde e à vida, como direitos 
fundamentais da Constituição, bem 
como o direito a um ambiente de trabalho 
saudável devem ser garantidos, a fim de 
se conferir efetividade aos princípios e 
normas dispostas na nossa Carta Magna”
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É importante ressaltar que, no mês de 
janeiro de 2021, o Ministério Público do Tra-
balho já havia emitido Nota Técnica 01/2021 
do GT Nacional Covid-19 sobre a proteção à 
saúde e igualdade de oportunidades no tra-
balho para as gestantes em virtude da pan-
demia da covid-19.

O Ministério Público recomendou a ime-
diata retirada das gestantes do trabalho 
presencial, garantindo, em contrapartida, 
o prosseguimento do trabalho de forma 
remota, bem como o regular pagamento 
da remuneração, independentemente do 
pleno desenvolvimento das tarefas laborati-
vas. Na nota, as empresas foram alertadas, 
também, de que a dispensa de gestantes na 
pandemia poderia tipifica-la como discrimi-
natória, conforme previsão do art. 4º da Lei 
nº 9.029/1999, devendo, por força desta lei, 
serem readmitidas ao emprego.

A dispensa de trabalhadores que inte-
gram o chamado “grupo de risco” tem ocor-
rido reiteradamente nos últimos meses. No 
entanto, a ameaça da perda do emprego, em 
um período de alta taxa de desemprego e 
informalidade, induz os trabalhadores que 
deveriam ser afastados do retorno às ativi-
dades presenciais a não pleitearem o afas-
tamento (licença) para preservação da sua 
saúde e integridade física.

Além da lei sobre o afastamento da empre-
gada gestante, já havia sido publicada a Lei nº 
14.128, de março de 2021 (um ano após o início 
da pandemia), dispondo sobre o pagamento 
de uma compensação financeira aos profissio-
nais e trabalhadores de saúde que durante a 
pandemia adoecessem por conta do contato 
direto com pacientes acometidos pela covid-
19. Esta lei agregou o pagamento de uma inde-
nização aos herdeiros, na hipótese de óbito do 
trabalhador.

Ainda que destinada exclusivamente aos 
profissionais de saúde, não se pode negar que 
a Lei nº 14.128/2020 traduz o reconhecimento 
dos elevados riscos que todos os trabalhado-
res correm por conta do desenvolvimento de 
atividades presencialmente.

no art. 192 da CLT e Anexo 14 da NR-15, tendo sido fixado 
o grau em laudo pericial produzido naquele processo:

“O ingresso em qualquer ambiente com pessoas 
portadoras de doenças infectocontagiosas, inde-
pendentemente de se encontrarem isoladas ou não, 
representa um potencial de risco de contágio con-
dizente com a insalubridade de grau máximo. Isso 
porque o Anexo 14 da NR-15 refere o contato com 
‘pacientes em isolamento por doenças infectocon-
tagiosas, bem como objetos de seu uso, não previa-
mente esterilizados’ não em razão do isolamento, 
mas justamente por tratar-se de portadores de 
doenças infectocontagiosas. Para a exposição de 
risco a agentes biológicos, a permanência significa 
que, para desempenhar suas atividades, indepen-
dentemente do tempo, o trabalhador em algum 
momento terá contato com tal agente. Indepen-
dentemente do local onde trabalhe, poderá adqui-
rir doenças de outros colegas ou de clientes que 
ainda estão no período prodômico, que são assin-
tomáticos ou assumem o risco de circular mesmo 
doentes. Esta transmissão pode se dar simples-
mente pela circulação pelos corredores para aces-
sar seu local de trabalho, ou na administração, e 
mesmo pelo uso de transporte público para chegar 

Os riscos de contaminação pela covid-19 no 
ambiente de trabalho decorrem, evidentemente, do 
contato com outros colegas de trabalho, com clientes 
dos estabelecimentos empresariais e, principalmente, 
em razão do seu deslocamento por meio do transporte 
público, que é reconhecidamente precário. Por sua 
vez, a utilização de equipamentos de proteção, quando 
fornecidos, não elimina, mas apenas reduz, a possibili-
dade do contágio.

As leis nº 14.151/2021 e nº 14.128/2021 advêm dos 
elevados riscos de contaminação pela covid-19 no 
ambiente de trabalho, e um bom número de decisões 
proferidas pela Justiça do Trabalho tem declarado a 
responsabilidade dos empregadores pelo adoecimento 
de trabalhadores, condenando-os ao pagamento das 
indenizações correspondentes.

Não só o pagamento de indenizações em virtude 
do adoecimento e morte deve ser considerado devido, 
mas o pagamento do adicional de insalubridade pre-
visto no art. 192 da CLT também.

Recente decisão proferida pela Juíza da 4ª Vara 
do Trabalho de Porto Alegre, no processo 0020440-
71.2020.5.01.0004, reconhecendo os elevados riscos de 
contaminação determinou o imediato pagamento do 
adicional de insalubridade no grau máximo, com base 

ao local de trabalho. E a possibilidade de 
contato pode ocorrer antes mesmo de 
qualquer diagnóstico da enfermidade de 
que acometidos os infectados”.

A vacinação caminha a passos lentos, 
mas, ainda que o trabalhador já tenha tomado 
as duas doses da vacina, não está descar-
tada totalmente a possibilidade de contrair 
a doença, ou potencialmente transmiti-la, 
mantendo-se os riscos por contaminação no 
meio ambiente de trabalho, que é protegido 
pela Constituição Federal. Daí ser de funda-
mental importância a avaliação clínica para 
a verificação dos riscos existentes, haja vista 
que a vacinação ainda não tem o condão de 
eliminar totalmente o risco do óbito e do 
adoecimento.

A pandemia está longe de ser controlada 
no País. O direito à saúde e à vida, como direi-
tos fundamentais da Constituição, bem como 
o direito a um ambiente de trabalho saudável 
devem ser garantidos, a fim de se conferir 
efetividade aos princípios e normas dispos-
tas na nossa Carta Magna.
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ginário no qual os impostos teriam destaque natural, 
até pela – em tese – justa distribuição de arrecadação 
entre os entes.

Por outro lado, também de origem financeira, outra 
patologia tida como necessária, mas cruel para a paz 
social em âmbito federativo, é a vinculação do orça-
mento, vinculação essa que acaba por tornar impos-
tos – cuja essência é de desvinculação plena – para 
espécie tributária quase que integralmente vinculada. 
Enquanto isso, receitas essencialmente vinculadas, 
como a das contribuições, acabam por se desvincular 
via ferramental pouco republicano, porém necessário, 
tais como a Desvinculação de Receitas da União (DRU) 
e o próprio contingenciamento orçamentário, mesmo 
que, quase sempre, acabem – em mais um ciclo nocivo 
– desaguando na Previdência.

Logo, quando falamos em reforma tributária, 
necessariamente temos que falar em reforma orça-
mentária (financeira). 

E há mais.
Como recentemente indicamos em breve artigo1, 

há em curso, concomitantemente, propostas de 
reforma tributária em âmbito interno e em âmbito 
internacional, esta especialmente necessária pelo 
desenvolvimento aceleradíssimo da economia digi-
tal, como se infere das propostas apresentadas pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE)2. 

Ocorre que as propostas atualmente em curso no 
Congresso Nacional ignoram solenemente o debate 
internacional, trazendo o risco imediato de, caso apro-
vada uma reforma tributária – cenário que se agrava a 
depender de sua amplitude – esta já nasça incompatí-
vel com os pilares internacionais que estão sendo deli-
neados. E não estamos aqui a defender uma reforma 
que se baseie em meras ideias em debate no exterior, 
mas a reforma que contemple uma economia globa-
lizada e que, há muito, relegou ao passado o controle 
alfandegário-fronteiriço como mecanismo de controle 
econômico-fiscal. Em matéria de saúde, a telemedicina 
é a prova viva disso.

Feitas essas considerações preliminares, adentre-
mos, objetivamente, nas propostas hoje em debate e 
no seu reflexo ao sistema de saúde suplementar. Esta-
mos a nos referir às Propostas de Emenda Constitu-
cional (PECs) nº 45 e nº 110, bem como ao Projeto de 
Lei nº 3.887/2020. Tais projetos acabaram sendo trata-

dos de forma unificada por Comissão Mista 
formada especificamente para a reforma tri-
butária. E a conclusão, apresentada recente-
mente, na forma de substitutivo, indicou a 
unificação de diversos tributos hoje existen-
tes, tais como o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, 
sob a nova roupagem do Imposto sobre Bens 
e Serviços (IBS).

Na apresentação do texto original de cada 
uma das propostas, ficou claro que o setor de 
serviços sofreria gravíssima majoração da 
carga tributária, conforme demonstrado por 
estudos, tais como o realizado pelo SindHosp3 
e pela Consultoria LCA4, a pedido da Confe-
deração Nacional de Saúde, que indicaram 
aumento em torno de 7% para os usuários de 
planos de saúde, proporcional ao aumento da 
carga tributária do setor de serviços. 

Visando corrigir tal temor, o substitutivo 
publicado destacou a possibilidade de esti-
pular exceções à alíquota padrão, com a pre-
visão de rol de operações que poderiam ser 
objeto de desonerações, incluindo-se, dentre 
eles, ¨a cadeia produtiva de saúde¨. Tal pre-
visão foi a defendida por representantes do 
setor em audiência pública realizada em 2 
de setembro de 2020, ocasião em que fora 
demonstrado que o aumento na carga tribu-
tária, caso adotada alíquota única, seria de 
171% na alíquota efetiva aplicada ao setor. 

Nesse sentido, bem destacou o próprio 
relatório da Comissão Mista quando citou 
relatório da OCDE5 sobre desonerações apli-
cáveis à maioria dos países componentes do 
bloco, bem como da necessidade – de modo a 
restringir a atuação do legislador infracons-
titucional para dispor sobre os setores que 
podem ser objeto de tal regime especial – de 
constar exatamente quais os que seriam con-
templados. Vejamos:

“Internacionalmente, destacamos a ine-
xistência de sistema que tribute de forma 
absolutamente idêntica todas as opera-
ções de consumo. Em relatório da OCDE há 
inclusive menção às ‘common exemptions’, 
referindo-se a isenções geralmente aplicá-
veis à maioria dos países pertencentes ao 

 Felipe KerTeSz renaulT 

Coordenador de Direito Tributário da Escola 

Superior de Advocacia da OAB-RJ

Um dos grandes desafios humanos 
é entender os movimentos cíclicos 
inerentes à vida. Aliás, a própria 

vida, em essência, é um ciclo que culmina 
na morte física, de modo que a concepção 
é a de que tudo se inicia, passa por etapas, 
até que encontre um momento em que tudo 
cessa, encerra. 

Tal reflexão é naturalmente vívida 
quando pensamos em reforma tributária, 
cuja necessidade, em menor ou maior grau, 
vem sendo demandada há décadas. A discus-
são do tema foi objeto de diversos projetos 
legislativos, que sempre levaram ao mesmo 
desfecho: insucesso. Como se o ciclo da 
reforma tributária no Brasil fosse o inverso 
do ciclo da vida. Como se a reforma tributá-
ria fosse, sempre, natimorta. 

As idiossincrasias do Brasil bem expli-
cam esse estado de coisas. A começar pela 
constante tensão político-financeira entre os 
entes, de modo que uma das principais pato-
logias é, sem dúvidas, a crise no federalismo 
fiscal, realidade extremamente agravada pelo 
deslocamento das contribuições sociais para 
o protagonismo arrecadatório, em plena vio-
lação ao sistema pensado pelo legislador ori-
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Parece-nos ter andado 
bem a Comissão 
Mista no sentido de 
salvaguardar a cadeia 
de saúde das regras 
gerais aplicáveis aos 
demais setores”

grupo, que dizem respeito a: serviços pos-
tais, serviços de saúde, trabalho voluntário, 
educação, atividades não comerciais em 
organizações sem fins lucrativos, serviços 
relacionados ao esporte, serviços culturais 
(exceto transmissoras de rádio e televisão), 
seguros e resseguros, locação de bens imó-
veis, serviços financeiros, apostas e loterias, 
terrenos e edifícios, e determinados eventos 
de arrecadação de fundos. 

Naturalmente que, instituindo nosso 
imposto sobre valor agregado décadas após 
o deles, é esperado que não cometamos os 
mesmos erros. É absoluto consenso que a 
instituição de exceção à regra geral de tribu-
tação tende a se perpetuar diante da mobili-
zação de grupos interessados na frustração 
de sua revogação.

Dessa forma, estamos comprometidos 
a retirar a liberalidade do legislador infra-
constitucional em determinar quais setores 
econômicos serão destinatários de trata-
mentos diferenciados, bem como flexibilizar 
a padronização trazida pelo IBS tão somente 
aos casos em que entendamos estritamente 
necessários.” (grifo nosso)

E, mais adiante no relatório, ainda emen-
dou: “Em segundo lugar, tendo em vista que 

a Constituição Federal elevou a saúde a direito funda-
mental de todos e dever primordial do Estado, temos 
por importante incluir os serviços de saúde nas exce-
ções ao regramento ordinário do imposto.”

Parece-nos ter andado bem a Comissão Mista no 
sentido de salvaguardar a cadeia de saúde das regras 
gerais aplicáveis aos demais setores, tendo em vista 
não só a necessidade de sua preservação em virtude 
da essencialidade constitucional, mas também para 
assegurar a proteção dos consumidores de serviços 
de saúde de impactos que acabariam por levá-los ao já 
combalido sistema público de saúde. 

No entanto, um alerta precisa ser feito: ainda que 
salutar, a previsão de exceção é insuficiente. Fundamen-
tal será que os entes federativos, quando da fixação das 
alíquotas incidentes, mais do que contarem com a possi-
bilidade, a tornem efetivas, de sorte a materializar carga 
tributária compatível com a atualmente suportada, 
garantindo que a reforma não se torne uma tentativa – 
a se somar a tantas outras – de mero aumento de carga 
tributária, ao invés de ser um mecanismo de moderni-
zação do sistema, melhora do ambiente de negócios e 
concretização da justiça tributária. 

Mas, como o ciclo da reforma tributária brasileira 
é ao avesso, a Comissão Mista, ao apagar das luzes dos 
seus trabalhos, foi extinta pelo presidente da Câmara 
dos Deputados, de modo que o relatório final, no 
momento que ganhou vida, já a perdeu. Teremos, então, 
novos capítulos dessa história sem fim. Ou melhor, que 
se inicia sempre pelo fim. 

NoTAS

1 No Portal Jota: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/

coluna-da-abdf/economia-digital-reforma-tributaria-otimo-se-tor-

nou-inimigo-do-bom-09112020

2 https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digi-

talisation-report-on-pillar-two-blueprint-abb4c3d1-en.htm

3 https://fehoesp360.org.br/gerenciador/upl/editorHTML/uploadDi-

reto/apresentacao-re-editorHTML-00000006-30092020172821.pdf

4 http://cnsaude.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Position-CN-

Saude-Reforma-Tributária-PL-2020-08-05_compressed.pdf

5 https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends

-2020_152def2d-en
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