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C A R T A  A O  L E I T O R

Avanços digitais em paralelo à pandemia
O tribunal regional federal da primeira região (TRF1) é mais uma 

prova de que o Judiciário brasileiro está entre os mais inovadores 

do mundo. No rastro dos tribunais superiores, a Corte sediada em 

Brasília acelerou planos de digitalização de processos durante a 

pandemia. O tribunal em foco desta quinta edição de DATAVENIA 

celebra também em 2021 a chegada de um juiz seu, Nunes Mar-

ques, ao plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).

Personagem da capa, o ministro do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) Luis Felipe Salomão encerra a sua passagem como mem-

bro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com uma longa lista de 

serviços prestados, que ele analisa em entrevista exclusiva. Pre-

sente em decisões históricas na Justiça Eleitoral desde outu-

bro de 2017, Salomão foi um dos líderes no combate aos males 

impostos às campanhas políticas pela difusão de mentiras nas 

redes sociais.

Noutra reportagem, a revista lembra da volta, em 2022, de uma 

mulher à presidência do STF. A ministra Rosa Weber tomará 

posse em setembro e ficará à frente da Corte até atingir a idade 

para se aposentar, em outubro de 2023. Em 130 anos de história 

do STF, esta é apenas a terceira vez que o Judiciário do país será 

comandado por uma magistrada. Antes, foram Ellen Gracie e Cár-

men Lúcia, personagens do protagonismo feminino na Justiça.

O sistema judicial da China é desvendado na seção de direito 

comparado, com curiosidades sobre tribunais da segunda maior 

economia do planeta. O leitor também pode vislumbrar a expe-

riência única de se hospedar num monumento nacional com 

serviço cinco estrelas, o Pestana Palace Lisboa, resort urbano 

situado em endereço privilegiado da capital portuguesa.

Nesta DATAVENIA o leitor pode conferir um dos concorridos 

seminários promovidos pelo Instituto de Estudos Aplicados (Ieja). 

Trouxemos aqui a compilação do primeiro evento realizado pela 

instituição em parceria com o STJ, enfatizando a busca da supe-

ração de efeitos negativos da pandemia, a chamada PEC da 

Relevância e o Sistema de Precedentes. Boa leitura!
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DIREITO CONSTITUCIONAL por Fabiane Oliveira

dispensando a indiferença espe-
rada e afirmando-se ideologica-
mente ou politicamente. Nesse 
contexto, ao invés de pacificar, 
pode vir a desconstruir os pilares 
de sustentação do ordenamento 
jurídico-social.

CONCEITO E ARGUMENTOS 
PRÓS E OPOSICIONISTAS

O sentido do Princípio do 
duplo grau é, portanto, o de 
possibilitar o reexame inte-
gral da decisão ordinária por 
órgão de hierarquia superior 
do que a proferiu, com a consi-
deração dos argumentos apre-
sentados pelo recorrente.

A decisão pronunciada pelo 
juízo a quo receberá novo julga-
mento de um juízo ad quem. A 
regra, entretanto, vem admitindo 
exceções. No Brasil, é possível a 
interposição de recurso perante 
órgão colegiado de mesmo nível 
hierárquico, tal como ocorre nos 
Juizados Especiais. O artigo 41 da 
Lei 9.095 prevê, nesse sentido, 
que, “Da sentença, excetuada 
a homologatória de conciliação 
ou laudo arbitral, caberá recurso 
para o próprio Juizado”, por 
“uma turma composta por três 
Juízes togados, em exercício no 
primeiro grau de jurisdição, reuni-
dos na sede do Juizado” (§1º do 
mesmo dispositivo). 

Dentre os argumentos favorá-
veis à sua existência, o principal 
gravita em torno da ideia de 
Montesquieu de que o ordena-
mento preocupa-se em evitar 
abuso de poder por parte do juiz 
(ele já nos advertia que um juiz 
poderia tornar-se despótico ao 
saber que não haveria controle 
algum sobre as suas decisões)3.  

1 -  MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da 
constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 45. 

2 - Teoria Geral do Processo. 21. ed. São Paulo: 
Malheiros editores. p. 21.

3 -  MONTESQUIEU (Charles Louis de Secondat). O 
espírito das leis. Tradução de Pedro Vieira Mota. 
3.ed. São Paulo: Saraiva, 1994, Livro VI, Capítulo VII, 
p. 78. A obra foi escrita no longínquo ano de 1748, 
mas permanece atualíssima. O filósofo e tratadista 
“notabilizou-se graças à teoria da tripartição 
das funções do Estado, entrevista por ele como 
um mecanismo de contenção do poder. (...) Sua 
maior virtude consistiu em haver sistematizado a 
questão, de modo pioneiro, dedicando-lhe todo 
um capítulo de sua obra, ao qual denominou Da 
Constituição da Inglaterra” (LEWANDOWSKI, 
Enrique Ricardo. Proteção dos Direitos Humanos 
na Ordem Interna e Internacional. Rio de Janeiro: 
Forense, 1984. p. 37).

4 -  NERY JUNIOR, Nelson. Princípios fundamentais: 
teoria geral dos recursos. 4.ed. rev. e ampl. São 
Paulo: RT, 1997, p. 36.

O Princípio do duplo grau 
de jurisdição: quem está 
certo, o juiz ou o Tribunal?

As recentes decisões dos Tri-
bunais Superiores anulando as 
sentenças e atos produzidos do 
ex-juiz Sérgio Moro reacenderam 
o velho debate jurídico em torno 
do princípio do duplo grau de 
jurisdição. 

O duplo grau de jurisdição con-
centra, em si, a ideia de falibili-
dade humana. Como se sabe, os 
homens decidiram viver sob um 
contrato social, e, mais tarde, ins-
pirados nos marcos revolucioná-
rios iluministas, optaram por se 
expressarem, em vez de súditos1, 
como cidadãos possuidores de 
direitos e deveres, adstritos aos 
ditames da lei e direcionados por 
instrumentos técnico-jurídicos 
que, doravante, passaram a ter 
na Constituição sua mola mes-
tra e na separação de poderes a 
fórmula para a unificação social 
e o fim da fragmentação decor-
rente do poder soberano. 

Com efeito, ao longo do sentir 
histórico, a vontade humana 
direcionou-se para entregar ao 
Direito o papel sacrossanto de 
harmonizar as relações sociais 
intersubjetivas e, nos dizeres 
de Ada Pellegrini, Antonio Car-
los de Araujo e Candido Rangel 
Dinamarco, “organizar a coope-
ração entre pessoas e compor 
os conflitos que se verificarem 
entre os seus membros”2, na 
tentativa de se alcançar a tão 
almejada paz social. 

No entanto, não se conquista 
esse estado se não se acredita 
na justiça. E ela é ditada por 
homens, portanto, falíveis. Daí por 
que dissemos acima que o duplo 
grau de jurisdição está atrelado à 
possibilidade de erro e às vicissi-
tudes humanas. O ato de julgar e 
decidir a vida alheia necessaria-
mente possui a própria natureza 
humana como limite. O juiz, teo-
ricamente imparcial e preparado 
cognoscitivamente é, na reali-
dade, um observador ausente 
do cenário fático. Pode equivo-
car-se mesmo na interpretação 
dos fatos e atos da vida. Isso sem 
falar na suposta neutralidade do 
Direito: o julgador pode optar por 
invocar requisitos formais para 
não se posicionar nem se indispor 
com quem quer que seja, ou, ao 
contrário, pode extrapolar seus 
estreitos limites jurisdicionais, 

Mas também não se pode perder 
de vista que órgãos judiciários 
diferentes mantêm a indepen-
dência do magistrado: ele se 
sente mais confortável em emitir 
seu juízo valorativo e decisório, 
confiante de que haverá novo 
pronunciamento judicial sobre o 
mesmo caso.

Ademais, quando a decisão é 
proferida por órgão colegiado, 
ela está revestida de maior segu-
rança, pois há um debate e ama-
durecimento das ideias.

Por outro lado, há quem defenda 
que a afirmação do princípio é um 
prejuízo à celeridade processual, 
especialmente se considerarmos 
inexistente qualquer meio que 
ofereça a prova absoluta de jus-
tiça. Assim, o empenho sempre 
mais sutil de se conseguir essa 
justiça da decisão poderia levar o 
litígio ao infinito.

Nesse aspecto, a justiça tar-
dia, fruto em grande medida do 
excesso de órgãos recursais, 
constitui, em si, uma injustiça.

Os contrários a ele também sus-
tentam que a experiência dos 
juízes de segundo grau não leva 
necessariamente a decisões 
melhores do que as dos magis-
trados de primeiro grau: é pos-
sível que a decisão anulada ou 
reformada  seja a correta. 

Há, além dessas razões antagô-
nicas, a de que a decisão que 
reforma a sentença de jurisdi-
ção inferior assinala uma desar-
monia na interpretação judicial, 
o que gera incerteza nas rela-
ções jurídicas. Como definir 
qual o melhor direito diante de 
duas decisões tão divergentes 
proferidas a partir das mesmas 
premissas contextuais?

Os opositores do duplo grau 
já se manifestavam desde a 
Assembleia Nacional Consti-
tuinte instalada logo em seguida 
à Revolução Francesa. Os novos 
detentores do poder viam no 
recurso uma forma de elitismo, 
no qual os juízes dos tribunais 
superiores poderiam exercer 
poder de mando sobre os magis-
trados de primeiro grau. 

Atendendo à ideia então tida 
como liberal, o ato constitucio-
nal de 24 de junho de 1793, em 
seu artigo 87, estabeleceu que 
as decisões da justiça civil eram 
definitivas, sem o cabimento 
de qualquer tipo de recurso ou 
reclamação. Isso foi modificado 
pela Constituição francesa de 22 
de agosto de 1795 (Constitution 
du 5 Fructidor na III), que resta-
beleceu o duplo grau de jurisdi-
ção, vigente até os dias de hoje, 
tanto na França quanto na maio-
ria dos países ocidentais4.

Fabiane Oliveira é fundadora 
e Presidente do Instituto de 
Estudos Jurídicos Aplicados - 
IEJA.  Mestre e Doutoranda 
em Direitos Humanos pela 
USP. Assessora de Ministro 
do STF. Professora.
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DIREITO TRIBUTÁRIO por Dayana Uhdre

Dayana Uhdre é doutoranda pela 
Universidade Católica de Lisboa. 

Membro Associada da BABEL-
Blockchains and Artificial intelligence 

for Business, Economics and Law 
(Universidade de Firenze). Professora 

convidada em inúmeros cursos de  
pós-graduações.Membro da  

Comissão de Direito Tributário da 
OAB/PR. Diretora Acadêmica da 

Comissão de Inovação e Gestão da 
OAB/PR. Procuradora do Estado e 
autora de livros, capítulo de livros 

e inúmeros artigos científicos. 
Atualmente, dedica-se à linha de 

pesquisa que analisa a relação 
entre Direito e novas tecnologias 

(blockchain, criptoativos, etc), 
principalmente nos eixos  

regulatório e tributário.

CRIPTOATIVOS 
E TRIBUTAÇÃO: 

DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS

Não sem razões estarmos presen-
ciando incremento substancial do 
interesse do grande público sobre o 
mercado de criptoativos. Para além 
de estarmos a falar de um mercado 
cuja capitalização já está próxima de 
dois trilhões e seiscentos bilhões de 
dólares1, as possibilidade de utiliza-
ção dos criptoativos, ou tokens, têm 
se tornado mais palatáveis e acessí-
veis ao público, muito em razão da 
entrada de instituições mais tradicio-
nais no mercado. À título de exem-
plo, podemos mencionar a recente 
curiosidade ao entorno dos NFT’s 
(non fungible tokens), fomentada 
tanto em razão de leilões milioná-
rios de ativos digitais criptográficos 
representativos de arte2 quanto da 
popularização de personagens de 
jogos erigidos em ambiente blockh-
chain3, ou mesmo dos fundos de 
ETF`s (exchange-traded fund) lan-
çados4 por corretoras brasileiras. 

De toda forma, é inegável a rapidez 
do evoluir tecnológico e social que 
presenciamos nesse nicho merca-
dológico5 que conta com pouco 
mais de uma década. O bitcoin, 
primeira e mais conhecida aplica-
bilidade da tecnologia que con-
vencionamos chamar blockchain, 
debutou em janeiro de 2009, com 
a realização da primeira ordem de 
transferência, de 10 bitcoin, reali-
zada entre Satoshi Nakamoto (ide-
alizador do protocolo Bitcoin) e 
Hal Finney (conhecido cypherpunk 
americano). O propósito do sistema 
Bitcoin era o de municiar as pessoas 
com a possibilidade de serem seus 
próprios bancos, isto é, de realiza-
rem transações financeiras pelo 
meio digital, diretamente entre si, e 
sem a presença dos intermediários 
de confiança (instituições financei-
ras de forma geral). Replicou-se, 
no mundo digital, as propriedades 
do dinheiro físico (cash), possibili-

tando a realização de transações 
financeiras irreversíveis diretamente 
entre partes que não se conhecem 
(e que se não confiam). A infra-es-
trutura tecnológica que permitira tal 
desiderato, e que convencionamos 
chamar de blockchain, é composta 
por arquitetura distribuída de rede, 
registro distribuído de transações6, 
criptografia assimétrica, árvore de 
Merkel, e teoria dos jogos.

Fora a constatação de aplicabilida-
des múltiplas a tal infra-estrutura 
tecnológica que permitiu o eferves-
cer de inúmeros projetos no que 
hoje podemos denominar “mundo 
cripto”. Vivenciamos a era da toke-
nização com o erigimento de inú-
meras outras redes - para além da 
do Bitcoin - que visam trazer arqui-
teturas tecnológicas que melhor 
suportem os vários propósitos per-
seguidos, tais como o de monitorar 
cadeias de suprimentos, fornecer 
identidades digitais, permitir registro 
de propriedade de bens e captação 
pública de investimentos, melhorar 
a eficiência do sistema de pagamen-
tos,  desenvolver uma arquitetura 
financeira mundial etc.

O ponto é que tal realidade tem 
imposto inúmeros desafios e ques-
tionamentos aos sistemas jurídicos 
instituídos. Como se regulamentar 
as operações levadas a efeito no 
ambiente blockchain, ou de DLT? 
Como se estabelecer nexos de 
jurisdições em transações tenden-
cialmente internacionais? Como se 
acessar as informações relaciona-
das a essas operações? Como se 
interpretar juridicamente tais opera-
ções? Se as tributa? De que forma? 
Não são poucos, nem simples os 
desafios que o desenvolvimento 
das tecnologias de registro distri-
buído têm imposto aos arcabouços 
jurídicos, assim como à lógica a eles 
inerentes. 

Não obstante, é possível, no atual 
momento, identificar quatro ordens 
de riscos jurídicos mais prementes 
que as transações com criptoati-
vos despertaram, e que, por con-
seguinte, estão sendo endereçadas 
prioritariamente pelos Estados. 
Seriam ele: (i) utilização dos cripto-
ativos para cometimento de ilícitos 
penais (evasão de divisas, lavagem 
de dinheiro, financiamento ao ter-
rorismo e ao tráfico de entorpecen-
tes); (ii) captação pública de valores 
e assimetrias informacionais com 
prejuízo aos investidores; (iii) rigidez 
dos sistemas financeiro e monetá-
rio nacionais; (iv) tributação dessas 
manifestações de riquezas. Dado o 
diminuto escopo do presente artigo, 
é na contextualização desse último 
ponto de preocupação que nos  
ateremos.

E, ao se lidar com o eixo temático 
da tributação, duas são as possíveis 
frentes de análise. De um lado, é 
possível se olhar para a tecnologia 
enquanto instrumento útil à própria 
implementação dos regimes jurídi-
cos instituídos, em um ideal de se 
atingir o compliance tributário pelo 
próprio design do sistema tecnoló-
gico7. De outro, caso do presente 
artigo, é o de se analisar as opera-
ções com criptoativos e se identifi-
car o regime jurídico tributário que 
se lhes seria aplicável. 

De se pontuar que neste segundo 
caminho o desafio é o de se iden-
tificar a funcionalidade, ao menos a 
principal, que aquele token ou crip-
toativo exerce em dada operação 
concreta pari passu os efeitos jurídi-
co-tributários a ela inerentes. Assim, 
por exemplo, utilizar um bitcoin para 
adquirir um veículo automotor - 
criptoativo exercendo a função de 
meio de troca, criptomoeda por-
tanto -, terá eventuais repercussões  
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1 - Dados obtidos em 25.10.2021 no site do Coinmarketcap.

2 - Notícia disponível em: <https://www.moneytimes.com.br/tokens-nft-dos-cryptopunks-sao-leiloados-por-us-17-milhoes-na-christies/> Acesso em 25.10.2021.

3 - Notícia disponível em: <https://einvestidor.estadao.com.br/criptomoedas/axie-infinity-lidera-ranking-nft> Acesso em 25.10.2021.

4 - Notícia disponível em: <https://valorinveste.globo.com/mercados/cripto/noticia/2021/07/30/3-etfs-de-criptomoedas-estao-na-fila-para-entrar-no-cardapio-da-bolsa-veja-lista.ghtml> Acesso em 
25.1.2020> Acesso em 25.10.2021

5 - Da mesma forma que presenciamos tal efervescência em inúmeros outros nichos, realidade que denominamos “Quarta Revolução Industrial”. SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. São 
Paulo: EDIPRO, 2016; FRIEDMAN, Thomas L. Obrigado pelo atraso. Um guia otimista para sobreviver em um mundo cada vez mais veloz. Rio de Janeiro: Objetiva Editora, 2017.

6 - Arquitetura de rede e registro distribuídos também conhecidas como DLT  
(Distributed Ledger Tecnology), gênero de cujo blockchain é espécie.

7 - Sobre, vide: Uhdre, Dayana. 2021. “Blockchain e Compliance Tributário by Design: Tendências Para Uma Administração Fiscal 4.0.” Revista de Direito e as Novas Tecnologias.

8 - Inicial Coiin Offering/ Security Inicial  Offering: oferta inicial de tokens.

9 - Decentralized Finance.

10 - E também as pessoas físicas relativamente às operações que façam diretamente entre as partes interessadas (P2P), ou por intermédio de exchanges estrangeiras, e que ultrapassam R$ 
30.000,00.

11 - PL`s 2303/2015, 2060/2019, 3825/2019 3949/2019, e 4207/2020.

jurídicas em todo distintas ao caso 
de se “emprestar” esse mesmo bit-
coin a terceiro por um certo período 
e consoante o pagamento determi-
nada taxa de juros estipulada (token  
de investimento). 

E, ao se olhar para o “ciclo de vida” 
desses criptoativos, a fim de se 
identificar as principais operações 
tributáveis que no atual estado 
da arte presenciamos, o diagnós-
tico é de insegurança. Estamos a 
falar de transações potencialmente 
transfronteiriças em que inexiste 
consensos (globais) mínimos que 
identifiquem, sob o viés jurídico-tri-
butário, os efeitos que a “criação” 
(seja por mineração, stalking, air-
drops, hard forks, ou ICO`s/STO`s8), 
“trocas” (de criptoativo por crip-
toativos, de criptoativo por bens 
ou serviços; e de criptoativos por 
moedas correntes), “disposição” 
(juros por empréstimo de criptoati-
vos, mormente no âmbito do Defi9), 
e mesmo a perda de criptoativos 
(desvalorização ou perda das cha-
ves privadas) acarretam. 

Por outro lado, o mercado cobra, 
dos entes estatais, segurança jurídica 
como condição imprescindível ao 
seu desenvolvimento. No entanto, 
olhando o cenário brasileiro, o que 

presenciamos é uma ausência de 
direcionamentos mínimos relativos à 
tributação das principais operações 
levadas a efeito com esses cripto-
ativos. A única “orientação” oficial 
emitida o fora pela Receita Federal 
do Brasil e relativamente à operação 
de alienação, por pessoa física, de 
criptoativos. Consta no campo de 
perguntas e respostas do IRPF que 
quem realizar operação - ou opera-
ções - de alienação de criptoativos 
que ultrapassem R$ 35.000,00 no 
mês, deverão recolher Imposto de 
Renda pelo Regime de Ganho de 
Capital. Fora com base, aliás, em 
tal interpretação que a própria RFB 
emitiu a IN 1888/2019 que atribui o 
dever instrumental de as exchan-
ges nacionais informarem todas as 
transações que por intermédio delas 
ocorrem10. 

Assim, apenas as operações de 
“trocas” entre criptoativos e moe-
das correntes receberam alguma 
orientação oficial, restando ausente 
toda e qualquer manifestação rela-
tivamente às demais transações 
já hoje consideradas ordinárias no 
mundo cripto. De se pontuar, por 
fim, que sequer as propostas legis-
lativas regentes do mercado cripto, 
atualmente em trâmite no Con-
gresso Nacional11 tratam do assunto. 

Tal estado de coisa, exige do jurista 
militante em tal seara o desenvolvi-
mento de raciocínios jurídicos que 
busquem mimetizar as transações 
com criptoativos em exame com 
operações tradicionais a elas seme-
lhantes. Ao assim proceder, o jurista 
estará delineando alternativas de 
encaixes normativos dessas transa-
çoes consoante inferências lógicas, 
atribuindo os riscos a cada uma des-
sas opções inerentes.  

É necessário que avancemos. A era 
da tokenização da economia, e as 
possibilidades que esse mercado 
tem revelado, está apenas em seu 
nascedouro. Segurança jurídica é um 
dos maiores gargalos aos empre-
endedores desse ecossistema. 
Não por outra razão, países que 
buscam traçar diretrizes e orienta-
ções claras às principais operações 
com criptoativos (como é o caso 
da Suíca, Estônia, ou Liechtenstein) 
têm importado capital investidor 
e empreendedor. Buscar compre-
ender esse novo ecossistema eco-
nômico, estabelecer diretrizes 
normativas aos stakholders, e orien-
tar a grande massa, eis os passos 
que podem colocar o Brasil no radar 
de países destinatários de investi-
mento e capital de cariz tecnológico.

HUAWEI E BRASIL

DE CONEXÃO E PARCERIA
23 ANOS

PARCEIROS NO PRESENTE, PARCEIROS NO FUTURO.
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MAIS 
AGILIDADE

E MENOS 
SOBRECARGA

T R I B U N A L  E M  F O C O



O trânsito de pilhas de papeis 
que ilustra a lentidão de pro-
cessos na Justiça brasileira 
está com os dias contados. Na 
segunda instância, várias iniciati-
vas estão avançadas nesse sen-
tido e entre os destaques estão 
aquelas tocadas pelo Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1). Depois de dois anos de 
investimento em tecnologia e 
testes, a Corte iniciou uma rotina 
puxada pelo avanço na digitali-
zação de processos, já perto de 
100%, e outras inovações.

A Análise Legal Inteligente 
(Alei), ferramenta que usa a 
Inteligência Artificial (IA) para 
ajudar na elaboração de minu-
tas de voto, começou a ser 
adotada gradativamente em 
todos os gabinetes e promete 
um patamar superior de pro-
dutividade e transparência. 
Desenvolvido desde abril de 
2019 pelo TRF1 em parceria 
com a Universidade de Brasí-
lia (UnB), a Alei irá se integrar 
completamente à base de 
dados do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe). 

O sistema de IA faz a triagem 
automática dos processos origi-
nados no PJe, agrupa os simila-

DOS 4,2 MILHÕES DE PROCESSOS DA  

JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO,  

3,2 MILHÕES JÁ TRAMITAM ELETRONICAMENTE

res e os precedentes do tribunal 
e das Cortes superiores, para 
elaborar modelos de textos 
a partir de jurisprudências no 
tribunal. A Alei ajuda ainda no 
cotidiano dos gabinetes com 
levantamento de dados sobre 
repercussões gerais de teses 
e temas, súmulas e decisões 
internas. E a sua funcionalidade 
Gestor de Objetos de Recurso – 
GOR agiliza cadastros. 

Sediado em Brasília, o TRF1, 
presidido pelo desembarga-
dor federal I’talo Fioravanti 
Sabo Mendes, é formado por 
14 seções: Acre, Amapá, Ama-
zonas, Bahia, Distrito Federal, 
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Pará, Piauí, Ron-
dônia, Roraima e Tocantins. A 
direção da Corte acredita na 
sua rápida automação tão logo 
todos os processos se tornem 
digitais, o que vai amenizar a 
atual sobrecarrega sobre o tra-
balho de juízes e de servidores.

Dos 4,2 milhões de processos 
da Justiça Federal da 1ª Região, 
3,2 milhões já tramitam pelo 
sistema PJe, entre autos novos 
e autos físicos migrados, atin-
gindo 75% do total. O resul-
tado deve-se ao projeto de 

Transformação Digital do TRF1, 
que consiste na progressiva 
digitalização de documentos 
e na indexação de processos 
que tramitam em outros siste-
mas eletrônicos. A tramitação 
só pelo PJe dará celeridade e 
razoável duração do processo. 

A migração dos autos para o 
PJe pode ser acompanhada 
pelo PJeÔmetro do portal do 
TRF1 na internet. Pela ferra-
menta é possível ver a quanti-
dade de processos migrados, 
os novos e os que ainda estão 
em outros sistemas. Também 
é possível verificar o desem-
penho das unidades judiciá-
rias nessa transição e a linha 
do tempo de processos na 1ª 
Região por sistema e ano. 

Além do desenvolvimento da 
Alei, outras frentes empreendi-
das pelo TRF1 – Codex, Gestor 
de ORS, Incidentes de Resolu-
ção de Demandas Repetitivas, 
Juízo 100% Digital, Mídias Digi-
tais e Vinte – se juntaram ao 
esforço geral de digitalização da 
Corte, sendo possíveis porque a 
maioria dos processos da Corte 
já tramita eletronicamente. 

Graças a essas iniciativas foi 
possível ao tribunal continuar 
a prestação de serviços aos 
cidadãos mesmo diante das 
medidas restritivas geradas 
pela pandemia de Covid-19, 
uma vez que os processos digi-
tais ficam à disposição de par-
tes e de advogados em tempo 
integral, podendo ser acessa-
dos de qualquer lugar.

T R I B U N A L  E M  F O C O

TRF1 PERTO DO 
FUTURO 100% DIGITAL
Com projetos iniciados em 2019, gabinetes da Corte agregam inteligência 
artificial à rotina de seus processos judiciais, que logo serão só eletrônicos
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T R I B U N A L  E M  F O C O

UM REPRESENTANTE 
DO TRF1 NO STF

BUSCAS COMPLETAS

KASSIO NUNES 
MARQUES 
MINISTRO DO STF

JUIZ DO TRF1 
RAFAEL LEITE PAULO

Com o piauiense Kassio Nunes 
Marques, um representante 
do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF1) tornou-se 
pela primeira vez ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
Indicado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, o então desembar-
gador federal foi sabatinado e 
aprovado pelos integrantes da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado Fede-
ral em 21 de outubro de 2020 
e logo depois confirmado pelo 
plenário da Casa. 

O magistrado, com 48 anos na 
ocasião, tomou posse em 5 de 
novembro na cadeira deixada 
pelo decano Celso de Mello, 
aposentado em 13 de outubro. 
Natural de Teresina, Marques 
ingressou no TRF1 como desem-
bargador federal em 2011 na 
cota reservada à Advocacia, na 
qual militou 15 anos, escolhido 
pela presidente Dilma Rousseff. 
No TRF1, integrou a 7ª Turma, a 
4ª Seção e o plenário da Corte 
Regional. Foi vice-presidente de 
2018 a 2020.  

Marques formou-se em Direito 
pela Universidade Federal do 
Piauí (UFPI), tem especialização 
em processo e direito tributá-
rio pela Universidade Federal 
do Ceará (UFCE), mestrado em 
direito constitucional pela Uni-
versidade Autônoma de Lisboa 
e doutorado pela Universidade 
de Salamanca, na Espanha. Ele 
integrou a Comissão Nacional 
de Direito Eleitoral e Reforma 
Política da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) do Piauí e foi 
também juiz do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) do estado.

O juiz do TRF1 Rafael Leite Paulo, 
que lidera o Codex, explica que 
a plataforma desenvolvida pela 
parceria entre Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e Univer-
sidade Federal de Pernambuco 
(UFPe) consolida bases de 
dados processuais e a integra 
sistemas.

Ainda traz dados como infor-
mações de partes envolvidas, 
datas de ajuizamento, origem, 
jurisdição, movimento proces-
sual e petições. Outra funciona-

lidade é buscar processos por 
similaridade para agrupá-los 
e ajudar os magistrados com  
julgamentos.

Com a Mineração de Proces-
sos, a tramitação das ações em 
cada unidade é apresentada 
graficamente, para enxergar 
cada etapa da movimentação, 
além dos gargalos e pontos de 
atenção necessários para iden-
tificar necessidade de muti-
rões, esforço concentrado e 
outras iniciativas.

O Projeto de Transformação 
Digital do TRF1 criou nova cul-
tura do trabalho na Corte, 
com processos tramitando em 
ambiente eletrônico, e o auxi-
liou a cumprir metas anuais 
fixadas pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e pelo Plano 
Estratégico da Justiça Federal 
(PEJF). E sua conclusão afetará 
o novo ciclo, de 2021 a 2026, 
do planejamento estratégico 
do tribunal, além de possibilitar 
novos projetos baseados em 
processos digitais.
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Marlos Augusto Melek é Juiz 
do Trabalho no TRT da 9a 
Região, professor, escritor, 
palestrante e foi membro 
da equipe de redação da 
Reforma Trabalhista do Brasil  
(Lei 13.467/2017).  
@marlosmelek

Um dos principais vetores do 
sistema jurídico de um país 
deve residir na necessária segu-
rança jurídica que promova um 
ambiente de negócios estável, 
à medida que o Estado não 
pode ser hostil com o empre-
endedorismo, pois o setor 
produtivo é que gera oportu-
nidades e assim prosperidade, 
para permitir maior mobilidade 
social e assim reduzir a singular 
desigualdade experimentada 
historicamente pelo Brasil. 

A Lei 13.467/2017 alterou a 
abordagem quanto à respon-
sabilização dos sócios, que 
anteriormente em duas linhas e 
sem qualquer ordem de prefe-
rência na lei, atingia o CPF dos 
sócios. 

A nova legislação preconiza 
que no processo do trabalho, 
para haver a despersonaliza-
ção antes realizada em duas 
linhas em decisão interlocutó-
ria, agora deve obedecer ao 
roteiro previsto nos arts. 133 e 
seguintes do Código de Pro-
cesso Civil, ou seja, o incidente 
com procedimentos próprios 
(IDPJ). 

A Despersonalização 
da Pessoa Jurídica no 
Processo do Trabalho

O sócio não pode ser respon-
sabilizado automaticamente 
caso a empresa não tenha 
patrimônio apto a solver a 
dívida trabalhista, tendo em 
vista que parafraseando Rui 
Barbosa, seria “injusto tratar 
os desiguais de maneira igual, 
mas todos devem ser tratados 
igualmente, à medida de sua 
desigualdade.”

O que pretendo dizer é que um 
sócio que até mesmo o carro 
da família vendeu para pagar 
salários, não pode ser compa-
rado a outro empresário que 
apropriou-se indevidamente 
de dinheiro da empresa, não 
pagou ninguém, e desfila de 
carro novo. 

À toda evidência, o Incidente 
de Despersonalização da Pes-
soa Jurídica deve ser prévio, 
justamente para prestigiar 
princípio fundamental, em que 
ninguém será privado de sua 
liberdade ou de seus bens, sem 
o devido processo legal. 

Somente sócios que abusaram 
do poder, atuaram em fraude 
ou confusão patrimonial, 
poderão ser alcançados pela  

DIREITO DO TRABALHO por Marlos Augusto Melek

execução judicial diretamente 
em seus CPFs. medida que não 
foi “criada”, mas estendida do 
processo civil ao trabalhista. 

Além disso, a lei ainda criou 
ordem de execução: primeiro 
a empresa efetivamente deve-
dora, após os sócios atuais 
(que adquiriram ativo e pas-
sivo) e somente depois sócios 
retirantes com limitação de 
dois anos para alcance no seio 
de suas responsabilidades. E 
naturalmente sempre precedi-
das do IDPJ, sob pena de viola-
ção frontal ao devido processo 
legal, ampla defesa e contradi-
tório. 

Não pode a lei tratar sócios 
que se desdobraram e atuaram 
dentro da lei e fracassaram 
da mesma forma que outros 
fracassaram mas atuaram 
ao arrepio do ordenamento. 
Inconcebível ao Judiciário sem 
critérios alcançar a qualquer 
um em contratos sociais. 

Antes da Lei 13.467, a respon-
sabilidade do sócio no pro-
cesso do trabalho era eterna, 
o que também foi fortemente 
flexibilizado pela positivação 

da prescrição intercorrente, 
prestigiando o legislador, no 
particular, Súmula do Supremo 
Tribunal Federal. 

Eis as medidas que foram 
positivadas para estimular a 
segurança jurídica, para haver 
estabilidade e incentivo ao 
empreendedorismo, respon-
sável pela geração de opor-
tunidades, trabalho e renda, 
trinômio essencial para redu-
ção da desigualdade social, 
que atualmente atinge cerca 
de 27 milhões de brasileiros 
que vivem na linha da extrema 
pobreza, sobrevivendo com 
menos de um dólar por dia em 
nosso País.
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JUSTIÇA, 
PALAVRA 
FEMININA

J U D I C I Á R I O



Em 2022, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) voltará a ter uma 
mulher na sua presidência. A 
ministra gaúcha Rosa Weber 
tomará posse em setembro e 
ficará à frente da Corte não pelo 
biênio inteiro, mas por um ano 
e um mês, pois atingirá a idade 
limite de 75 anos, tendo de se 
aposentar em outubro de 2023. 
Sua chegada ao cargo ocorre 
em tempos de conscientização 
para a importância da igualdade 
de gênero em todas as esferas 
da sociedade. 

Após 130 anos da era republi-
cana do STF, será a terceira vez 
que a liderança do Judiciário será 
exercida por uma magistrada. 
Neste período, foram ao todo 59 
ministros à frente da Presidência 
do STF. Até hoje, duas mulheres 
apenas assumiram a presidência 
da Corte em conjunto com a do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ): as ministras Ellen Gracie 
(2006-2008) e Cármen Lúcia 
(2016-2018), também a primeira 
a presidir uma turma do tribunal. 

J U D I C I Á R I O

Dos 168 ministros que compu-
seram o STF até hoje, somente 
três foram mulheres, o que cor-
responde a menos de 2%. Desde 
2010, foram abertas 45 vagas 
em tribunais superiores, sendo 
só seis preenchidas por mulhe-
res, sendo que a última dessas 
nomeações foi Maria Helena  
Mallmann Miranda Arantes, do  
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), em 2014. 

Segundo dados do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) de 
2019, a presença feminina na 
magistratura brasileira está 
mesmo concentrada nas ins-
tâncias inferiores. Eram 38,8% 
no total, sendo 39,3% de juízas 
de primeiro grau e 25,7% de 
desembargadoras. A Justiça do 
Trabalho tem a maior participa-
ção feminina (50,5%), seguida 
pela Justiça Estadual (37,4%). 
Na primeira instância do Judi-
ciário estadual, 24 das 27 uni-
dades da Federação têm mais 
juízes homens, sendo que em 17 
a diferença é superior a 20%.  

O PODER  
DELAS NO STF
Após 130 anos, a Suprema Corte brasileira terá em 2022, pela terceira vez, 
uma mulher na Presidência. Embora ainda raras, presenças das magistradas 
são destaque na história do tribunal

MINISTRA DO STF 
ROSA WEBER

A GAÚCHA ROSA WEBER 

CHEGARÁ AO COMANDO 

DO JUDICIÁRIO DO PAÍS 

EM SETEMBRO, UM ANO 

ANTES DE SE APOSENTAR

Por esta e outras razões, a che-
gada de Rosa Weber à presidên-
cia do STF tem carga simbólica. 
Discreta, ela tem tomado nos 
últimos dias decisões que a 
colocaram em destaque, como 
as relacionadas à pandemia 
da Covid-19 e à distribuição de 
emendas do relator-geral do 
Orçamento. A vice-presidente da 
Corte, hoje presidida pelo minis-
tro Luiz Fux, mostrou o seu pro-
tagonismo bem antes de assumir 
o comando do Poder Judiciário.

O voto de Rosa Weber em 2019 
sobre a possibilidade de prisão 
em segunda instância, antes do 
trânsito em julgado, tema que 
ganhou relevância por conta da 
detenção do ex-presidente Lula, 
foi aguardado com ansiedade. 
Ela foi contra o entendimento, 
ajudando a formar uma maioria 
apertada, de 6 a 5, dando o novo 
respaldo jurídico para a liberdade 
do líder petista.
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Outros momentos raros de 
protagonismo feminino na Jus-
tiça merecem registro. Primeira 
mulher a presidir o Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST), a brasi-
leira nascida no Uruguai Maria 
Cristina Peduzzi ingressou na 
Corte em 2001, por indicação 
do presidente Fernando Henri-
que Cardoso, na vaga destinada 
à advocacia. Em 2020, foi eleita 
presidente do TST. 

CONQUISTAS DELAS

PERFIL

Raquel Dodge, primeira procu-
radora-geral da República, entre 
2017 e 2019, alcançou a posição 
após 41 antecessores homens. 
Antes, Deborah Duprat, membro 
do Ministério Público Federal de 
1987 a 2020, chegou a ser vice-
-procuradora-geral da República, 
de 2009 a 2013, tendo exercido 
interinamente no primeiro ano o 
cargo de PGR. 

Em 2016, a goiana Laurita Vaz se 
tornou a primeira presidente mulher 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). A magistrada participou no 
STJ de julgamentos que seguiram 
para o STF e se tornaram notáveis, 
como o que levou o médico Roger 
Abdelmassih à prisão domiciliar 
e o que negou habeas corpus ao 
ex-presidente Lula.

A advogada-geral da União Grace Mendonça foi, por sua vez, a primeira 
mulher a representar o posto no STF, tendo defendido o governo fede-
ral em casos de grande repercussão como a intervenção do Rio de 
Janeiro, em 2018. Antes de ser nomeada ministra titular da Advocacia-
-Geral da União (AGU), Grace era a sua secretária-geral de contencioso.

Indicada pelo presidente Fer-
nando Henrique Cardoso em 
novembro de 2000 para o 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
a carioca Ellen Gracie, que vinha 
de uma carreira em tribunais 
regionais federais, chegou à 
presidência em 2006. Foi rela-
tora de julgamentos relevantes 
como a construção da Usina de 
Belo Monte, a extradição do trafi-
cante Nestor Chaparro e a possi-
bilidade de o cidadão votar com 
documento oficial em vez do 
título de eleitor. 

Na sua gestão como presidente 
foram implantadas ferramentas 
para otimizar a tramitação de 
processos, como a certificação 
digital, a súmula vinculante para 
casos semelhantes por todos 
órgãos do Judiciário e da Admi-
nistração Pública e a repercussão 
geral para delimitar a competên-
cia do tribunal no julgamento de 
recursos extraordinários. A pri-
meira mulher na Suprema Corte, 
se aposentou em 2011.EL

LE
N

 G
RA

C
IE

J U D I C I Á R I O
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Ex-procuradora-geral de Minas Gerais, a ministra 
Cármen Lúcia chegou ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) em junho de 2006 por iniciativa do pre-
sidente Lula, sendo a segunda mulher a chegar à 
mais alta corte do Brasil. Foi ainda a primeira a usar 
calças em sessão plenária, onde a tradição exigia 
saia ou vestido. Presidiu o STF de 2016 e 2018, ges-
tão marcada pela recusa em pautar a prisão após 
condenação em segunda instância.

A ministra foi a primeira a presidir o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), tendo comandado o órgão 
durante as eleições de 2012, e também foi a pri-
meira mulher a assumir a presidência da República 
em razão da ausência dos demais integrantes da 
linha sucessória. Como presidente da STF julgou 
o ensino religioso nas escolas, o registro civil para 
transgêneros, a condução coercitiva de réu ou 
investigado, entre outros temas polêmicos.

A OAB-SP fez história em 25 
de novembro último ao eleger 
sua primeira mulher presidente, 
a advogada criminalista Patricia 
Vanzolini, 49 anos. A seccional 
paulista, que completa 90 anos 
em janeiro, é a maior do país, 
com 333 mil inscritos. Eleita para 
o triênio 2022-2024 sob a ban-
deira de ampliar a transparência 
da entidade, Patricia é bacharel, 
mestre e doutora pela Pontifícia 
Universidade Católica de São 

Com carreira destacada na Justiça Trabalhista, 
no TRT da 4ª região e depois no TST, a minis-
tra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), foi a terceira mulher a 
assumir vaga na Corte, em 2011, indicada por 
Dilma Rousseff, em substituição a Ellen Gracie. 
Em 10 anos, foi relatora de casos memoráveis, 
como a descriminalização do aborto e a alie-
nação parental. Em outubro de 2020, presidiu 
o plenário na ausência do ministro Luiz Fux, no 
julgamento sobre importação de gás boliviano.

Natural de Porto Alegre, Rosa Weber con-
cluiu em 1971 o Curso de Ciências Jurídicas e 
Sociais da Faculdade de Direito da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Ingressou na magistratura trabalhista como 
Juíza do Trabalho Substituta em 1976. Foi 
Presidente do TRT entre 2001 e 2003, sendo 
ministra do TST de fevereiro de 2006 a 2011, e 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
entre 2018 e 2020.

C
Á
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OAB-SP  
ELEGE 

MULHER 
PRESIDENTE
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ER Paulo (PUC-SP). Ela foi vice-
-presidente da Associação dos 
Advogados Criminalistas de São 
Paulo (Abracrim-SP), é sócia 
do escritório Brito & Vanzolini e 
diretora do Instituto Movimento 
133 (M133) e leciona na Univer-
sidade Mackenzie e no Damásio 
Educacional. Escreveu “Manual 
de Direito Penal” (Saraiva), 
“Teoria da Pena: Sacrifício, Vin-
gança e Direito Penal” (Tirant 
Brasil), entre outras obras.

J U D I C I Á R I O
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DIREITO TRIBUTÁRIO por Eduardo Muniz M. Cavalcanti

Eduardo Muniz Machado 
Cavalcanti é Procurador 
do DF. Mestre em Direito 
Público com ênfase 
em Direito Tributário e 
pesquisador no Doutorado 
da UFPE. Foi Procurador 
da Fazenda Nacional.    
É professor e autor de  
livros e artigos jurídicos.

Destino certo 
ao imposto de 
renda retido 
pelos entes 
federados

Competência tributária e repartição 
de receitas do produto da arrecada-
ção são temas caros ao pacto fede-
rativo e ao poder público nas diversas 
esferas, porque os tributos constituem 
importante fator para a capacidade 
de realização das políticas públicas e 
de cumprimento dos deveres consti-
tucionais impostos ao Estado.

Isso indica a importância da recente 
decisão do Supremo Tribunal Fede-
ral, ao definir o Tema nº 1.130 da 
Repercussão Geral, no sentido de 
que pertence aos municípios, aos 
estados e ao Distrito Federal a titu-
laridade das receitas arrecadadas a 
título de imposto de renda retido na 
fonte incidente sobre valores pagos 
por eles, suas autarquias e fundações 
a pessoas físicas ou jurídicas contra-
tadas para a prestação de bens ou 
serviços, conforme disposto nos arts. 
158, I, e 157, I, da Constituição Federal.

A compreensão constitucional em 
torno da destinação do Imposto de 
Renda Retido na Fonte (IRRF), que 
incide sobre os valores pagos pelos 
entes federados a seus fornecedores 
de bens ou prestadores de serviços, 
aproxima-se do formato adotado 
para a arrecadação do imposto sobre 
valores pagos a servidores e empre-
gados públicos de cada ente.

A Suprema Corte reconheceu que 
a ordem constitucional consagra a 
descentralização de competências 
e receitas, bem como os valores do 
federalismo de cooperação para for-
talecimento e autônoma dos entre 
federados. 

Ao concluir que os arts. 157 e 158 da 
Constituição Federal cuidam da repar-
tição de receita - e não de competên-
cia tributária -, prevaleceu o caráter 
de direito constitucional financeiro 

desses dispositivos e a independên-
cia com as regras de competência 
tributária que conferem o poder de 
instituir e cobrar o imposto sobre a 
renda à União.

Foi consagrada a literalidade do 
texto constitucional, atribuindo-lhe 
máxima efetividade e abrangência 
à expressão “rendimentos pagos, a 
qualquer título”, para que seja consi-
derado todo e qualquer pagamento 
realizado por aquelas unidades fede-
radas, suas autarquias e fundações.

A consequência financeira é o direito 
à efetiva apropriação dos valores 
retidos pela incidência do IRRF por 
cada ente subnacional pagante, na 
qualidade de destinatário constitu-
cional da arrecadação, permitindo-
-se, ainda, a defesa de efeitos não só 
prospectivos como também retroati-
vos ao entendimento adotado, não 
obstante a necessidade de acom-
panhamento dos desdobramentos 
processuais até o efetivo trânsito em 
julgado da ação.

Os valores que pertencem aos muni-
cípios, estados e DF são exatamente 
aqueles passíveis de retenção, que 
resultam da aplicação da regra de 
incidência tributária e seus elementos 
quantitativos, sem qualquer distinção 
nos parâmetros regulares determina-
dos pela norma federal para apura-
ção da obrigação tributária. 

Esse é um exemplo do legítimo papel 
conferido ao Supremo Tribunal Fede-
ral, que envolve a intepretação do 
texto e a definição de institutos jurí-
dicos eminentemente constitucionais 
e, no caso concreto, pretende dirimir 
conflito de interesses públicos con-
trapostos em torno de fundamentos 
da tributação e da proteção ao pacto 
federativo.
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PESTANA 
PALACE 
LISBOA: 

PODE SER... INESQUECÍVEL

L I F E  S T Y L E



Como classificar a experiência 
de se hospedar em um monu-
mento nacional, com serviços 
cinco estrelas e ainda ficar pró-
ximo das principais atrações da 
capital portuguesa? Para bra-
sileiros que puderam desfrutar 
da estadia no Pestana Palace 
Lisboa, uma das principais uni-
dades desse grupo hoteleiro 
internacional, trata-se de um 
momento memorável e de 
grande satisfação. 

Instalado num verdadeiro pala-
cete restaurado do século XIX, 
o luxuoso hotel – que exibe o 
selo de excelência global The 
Leading Hotels of the World, 
por oferecer serviços extraordi-
nários – situa-se a só três quilô-
metros do icônico Mosteiro dos 

L I F E  S T Y L E

sala de estar com sofá, sendo 
que suas categorias principais 
têm teto alto, decoração opu-
lenta e podem trazer banheira 
vintage. O serviço de quarto é 
24 horas.

Com diárias em torno de R$ 
1,5 mil, pela cotação do fim de 
novembro nos sites especia-
lizados, as espaçosas e bem 
ornadas acomodações do Pes-
tana Palace garantem experi-
ência única na cidade. As suas 
quatro suítes reais correspon-
dem aos antigos quartos dos 
marqueses. E os salões do belo 
hotel exibem detalhes decora-
tivos de inspiração portuguesa 
e francesa.

Ali também há um lounge com 
decoração estilo Regency, uma 
academia, um business center e 
duas piscinas – uma coberta e 
outra externa. No seu complexo 
de bem-estar se encontram 
jacuzzi, sauna a vapor, massa-
gens e tratamentos estéticos, 
entre outros serviços relaxan-
tes, tudo ali bem integrado aos 
exuberantes e verdejantes jar-
dins palacianos ao redor. 

Com quatro décadas de sucesso, 
o Grupo Pestana administra hoje 
100 hotéis em Portugal e no 
exterior sob as marcas Pestana 
Hotels & Resorts, Pestana Col-
lection Hotels, Pestana Pousa-
das de Portugal e Pestana CR7 
Lifestyle Hotels. Elas somam 12 
mil quartos na Europa, África 
e Américas, em unidades de 15 
países onde atuam os seus sete 
mil colaboradores.

ESTADIA 
NOBRE  
COM VISTA 
PARA O TEJO

INSTALADO NUM 

VERDADEIRO PALACETE 

DO SÉCULO XIX, O 

LUXUOSO HOTEL ESTÁ A 

TRÊS QUILÔMETROS DO 

MOSTEIRO DE JERÓNIMOS

Jerônimos. Além da trilha para o 
genuíno Pastel de Belém, está a 
poucos minutos a pé do bada-
lado polo de cultura LXFactory.

A 12,5 quilômetros do aero-
porto, o resort urbano que 
dá um tratamento de celebri-
dade aos hóspedes, também é 
ponto de partida para conhecer  
Lisboa. De lá, onde se avista 
a Ponte Vasco da Gama, 
estão pertos marcos turísticos  

Maior grupo português de hotelaria 
oferece serviços de excelência em 
endereço privilegiado aos hóspedes do 
cinco estrelas Pestana Palace Lisboa

como a Torre de Belém, o  
Centro Cultural de Belém,  
o Museu de Arte, Arquitectura 
e Tecnologia (MAAT) e o Cen-
tro de Congressos de Lisboa.  

Seus elegantes quartos com 
vista para a cidade, para o par-
que privado ou para o Rio Tejo 
têm TV tela plana, Wi-Fi gra-
tuito e frigobar. Os quartos de 
níveis superiores incluem ter-
raço ou varanda. Eles vêm com 
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apenas o resultado da atividade 
para os sócios; é imprescindí-
vel que a empresa reconheça 
a sua relevância social, ambien-
tal e de governança (é o que 
se denomina de capitalismo de 
stakeholder). Como apresentou 
Angela Donaggio ao discorrer 
sobre “O papel das lideranças 
para uma abordagem ESG nas 
empresas no século XXI”, há 
de se considerar uma série de 
comportamentos e adequações 
à ética, à diversidade e à socie-
dade para boa performance 
das empresas.

E não basta a autodeclaração 
como ESG para assim ser con-
siderado. É necessário ação. 
Já há um jargão no campo uti-
lizado para os casos de discur-
sos vazios e desprovidos de 
iniciativas concretas em relação 
à agenda: greenwashing. 

É, portanto, a nova era.

DIREITO AMBIENTAL por Ariane Costa Guimarães

A agenda de desenvolvimento sustentável tomou conta 
das principais pautas nos foros nacionais e internacionais, 
seja na esfera pública, seja na arena privada de delibera-
ção, assim como dos comitês setoriais. 

Se, numa primeira etapa do tema sustentabilidade, a ideia 
dizia respeito ao meio ambiente, é certo que, atualmente, 
as dimensões alcançam um ecossistema muito mais sofis-
ticado de perspectivas sustentáveis. São incluídas nesta 
visão contemporânea de sustentabilidade as camadas 
ambiental, social, econômica, espacial, cultural e, mais 
recentemente, a sustentabilidade institucional. 

Em termos cronológicos, a discussão de sustentabili-
dade foi iniciada no período pós Segunda Guerra Mundial, 
como forma de reparação dos danos causados ao meio 
ambiente. De forma coordenada, o tema voltou a ocupar 
ostensivamente a agenda internacional em 1980, quando 
foi lançada a estratégia para a conservação, que buscava 
“redefinir a problemática dos países em desenvolvimento 
e suscitar um novo consenso internacional” e “reconci-
liar conservação e desenvolvimento no seio do conceito 
de desenvolvimento durável”. Para além de preservar a 
diversidade genética, a conservação objetiva a manuten-
ção dos processos ecológicos e dos sistemas de vida. 

Na década de 1990, o mundo passa a considerar outras 
dimensões da agenda atrelada ao meio ambiente e é o 
momento em que é criado o Índice de Desenvolvimento 
Humano para medir os graus de desenvolvimento dos 
países a partir de uma série de critérios. É também a 
década em que o Brasil sediou a Eco-92 encontro do qual 
resultaram (i) a Declaração do Rio, (ii) a Declaração de 
Princípios com Autoridade Não Juridicamente Obrigatória 
Para um Consenso Global Sobre Manejo, Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável de Todos os Tipos de Flo-
restas (Declaração sobre Florestas), (iii) a Agenda 21, (iv) 
a Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas e (v) a 
Convenção sobre Diversidade Biológica.

O crescimento da agenda 
de Desenvolvimento 
Sustentável para ESG

Adiante, nos anos 2000, em 
2004, Kofi Anan cunhou o termo 
ESG (Environmental, Social and 
Governance) em uma publica-
ção denominada Pacto Global, 
Who cares wins, em que insti-
gava uma plateia com mais de 
50 instituições financeiras a fim 
de sugerir a integração entre 
os fatores de governança e de 
mercado de capitais, sociais e 
ambientais. 

Nesse sentido, no pilar meio 
ambiente, as discussões dizem 
respeito a mudanças climáticas, 
controle de carbono, eficiência 
energética, uso de recursos 
naturais de modo racional, ges-
tão de resíduos, governança 
de áreas contaminadas e, mais 
especificamente, adoção de 
sustentabilidade ao longo da 
cadeia produtiva. No standard 
social, assuntos como diversi-
dade e inclusão, compromisso 
com o bem estar dos colabo-
radores, combate e prevenção 
ao assédio em todas as suas 
dimensões, bem como ao traba-
lho escravo e infantil, a respon-
sabilidade com o consumidor, 
relação com comunidade e a 
checagem de uma cadeia pro-
dutiva e de fornecedores para 
avaliação da adequação aos 
parâmetros de regularidade. 
Por fim, por governança, se 
busca transparência e divulga-
ção de informações aos stake-
holders, remuneração atrelada 
a fatores ESG, princípios éticos 
de gestão corporativa, gover-
nança para sustentabilidade, 
gestão de gestão e tomada de 
decisões com base na agenda 
de desenvolvimento sustentá-
vel, além, também, da diversi-

dade no C-Level das empresas.

As medidas vêm sendo adota-
das em diversas empresas e, 
igualmente, ocupando a pauta 
dos foros regulatórios. Para 
citar alguns exemplos interna-
cionais, o Reino Unido publicou 
em 2015 o Modern Slavery Act, 
que tem como propósito erradi-
car o trabalho escravo contem-
porâneo a partir da exigência 
de informações das empresas, 
por exemplo. 

No Brasil, algumas iniciativas 
são importantes para serem 
referenciadas: Audiência 
Pública SDM 09/20 para altera-
ções na Instrução CVM nº 480 
com o objetivo de redução de 
custos de observância e para 
incluir informações ESG no For-
mulário de Referência “sistema 
econômico inclusivo, equitativo 
e regenerativo para todas as 
pessoas e o planeta”; norma-
tivas do Banco Central e do 
Conselho Monetário Nacional 
a respeito de gestão de riscos 
sociais, ambientais e climáticos; 
diversas proposições legisla-
tivas com a missão de institu-
írem desenhos normativos de 
investimento sociais, como a 
introdução do “Sistema Nacio-
nal de Investimentos e Negó-
cios de Impacto (SIMPACTO)” 
e as sociedades de benefício, 
bem como a inserção de cotas 
obrigatórias de participação 
de mulheres em conselhos de 
administração.

O ESG é uma nova forma de 
pensar e desempenhar a ativi-
dade econômica. Não é mais 
viável considerar o capitalismo 
como um sistema que impõe 

Ariane Costa Guimarães 
é Sócia do Mattos Filho 
Advogados, Co-fundadora do 
Elas Pedem Vista, Mestre e 
Doutora em Direito e Políticas 
Públicas Fiscais, Professora de 
Direito Tributário no UniCeub, 
foi visiting researcher em 
Georgetown, Vice- presidente 
da Comissão de Reforma 
Tributária da OAB/DF, 
Vice- presidente do Comitê 
de Legislação da Câmara 
Americana de Comércio 
(AMCHAM),  
Vice- presidente da ABATDF.
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EM ENTREVISTA, EX-CORREGEDOR-GERAL 
DO TSE MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO 
LISTA CONQUISTAS CONTRA A AMEAÇA  
DAS ONDAS DE DESINFORMAÇÃO NO 
JOGO ELEITORAL E FAZ BALANÇO  
DE TRÊS DÉCADAS DE MAGISTRATURA

PAZ NAS 
URNAS



A JUSTIÇA ELEITORAL E O 
ABUSO DAS FAKE NEWS 
Ministro do STJ Luis Felipe Salomão encerra ciclo no TSE com legado de 
relevantes decisões em favor da defesa do voto contra ameaças digitais

Em 28 de outubro, o ministro 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e corregedor-geral da 
Justiça Eleitoral, o baiano Luis 
Felipe Salomão, participou da 
sua última sessão plenária de 
julgamento como integrante 
efetivo do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE). Ao longo de quatro 
anos como ministro substituto 
e titular da Corte, ele participou 
decisivamente de importantes 
julgamentos e deixou suas rele-
vantes contribuições a favor da 
lisura dos pleitos, com votos, 
teses e decisões marcantes. 

Ele ingressou no TSE como 
ministro substituto em 24 de 
outubro de 2017. Em 29 de 
outubro de 2019, tornou-se 
membro efetivo, preenchendo 
uma das duas vagas do STJ. No 
STJ, onde está presente desde 

C A P A

MINISTRO  
LUIS FELIPE  
SALOMÃO

2008, Salomão também pres-
tou serviços relevantes, como 
a pesquisa sobre o perfil do juiz 
brasileiro, a modernização da 
relação da Corte com a socie-
dade e o esforço pioneiro para 
consolidar a desjudicialização e 
desafogar a Justiça.

Com mais de 30 anos de magis-
tratura, ele avalia que o Judiciá-
rio atravessa delicado momento 
de transição, com dificuldades 
que se multiplicaram em razão 
da pandemia. “O juiz é um 
representante do poder garan-
tidor dos direitos individuais, ao 
mesmo tempo que tem de fazer 
valer o ideal de que a lei deve 
atingir todos, como pressuposto 
do regime democrático”, disse à 
DATAVENIA. Confira a seguir a 
íntegra da entrevista.
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DATAVENIA - Ministro, à frente 
da Corregedoria-Geral do TSE, 
o senhor encontrou desafios 
novos que correspondem, em 
grande medida, às atuais dinâ-
micas sociais ditadas pelos 
meios digitais. Como a intensa 
divulgação de fake news 
impacta nosso sistema eleitoral?

LUIS FELIPE SALOMÃO - Tive 
uma experiência muito enri-
quecedora no Tribunal Supe-
rior Eleitoral. Primeiro, como 
ministro substituto, fui um dos 

encarregados da propaganda 
eleitoral na eleição presidencial 
de 2018. Depois, como minis-
tro titular, tive oportunidade de 
julgar várias questões relevan-
tes decorrentes desse mesmo 
pleito. Por último, a experiên-
cia na Corregedoria-Geral, em 
período de pandemia, per-
mitiu que encaminhássemos 
inúmeras providências, como 
a regulamentação do cadas-
tro eleitoral dos eleitores no 
exterior, entre outras medidas. 
Quanto à questão das notícias 

falsas, é verdade que a forma 
de propagação dos discursos 
foi sendo modificada ao longo 
dos tempos, em decorrência da 
necessidade de maior alcance e 
otimização do poder de conven-
cimento, fomentando a busca 
por dados daqueles que se pre-
tendia atingir para aperfeiçoar o 
discurso, tornando-o eficiente. 
A chamada democracia digital 
tem origem com o surgimento 
de novas tecnologias ainda em 
meados do século passado, 
sendo incrementada com as 

transmissões televisivas, com espaços para deba-
tes e exposição de propostas aos cidadãos. A 
interatividade com os destinatários da informação, 
aqueles que levariam o representante até o poder, 
inicia na década de 1990 com a disseminação do 
acesso à internet e a criação de ágoras virtuais, 
como fóruns de debate, blogs e páginas pessoais 
dos postulantes aos cargos públicos. O debate e a 
persuasão, para fins democraticamente legítimos, 
devem admitir o contraponto eficaz e tempestivo, 
sendo mesmo um ideal socrático que a descoberta 
da verdade é um processo no qual o debate deve 
ser isento, sem influências externas. O desafio que 
se mostra é grande e pode ser identificado em duas 
grandes premissas. A primeira é que um ambiente 
de total ausência de regulação do Estado, como o 
do ciberespaço, dá espaço para o abuso do poder 
econômico e político, bem como para o envolvi-
mento de organizações criminosas. A outra é que 
uma regulação muito restritiva e com responsabi-
lização facilitada às empresas pode levar a uma 
atuação por vezes precipitada na remoção de con-
teúdo, o que pode obstaculizar o debate de ideias 
e influir na igualdade entre os atores políticos. É 
preciso encontrar o meio-termo, sempre com os 
olhos postos no interesse público. São também 
significativos os desafios impostos pela Lei Geral 
de Proteção de Dados (13.709/2018), sobretudo 
no que toca a Justiça Eleitoral, podendo-se apon-
tar como vetor a busca pelo necessário equilíbrio 
entre manutenção da eficiência constitucional na 
prestação de serviços eleitorais e tratamento de 
dados pessoais.

DATAVENIA – Que paralelo podemos fazer entre 
as milícias digitais, criadas com o objetivo de inge-
rência no nosso sistema eleitoral, com o antigo 
coronelismo, tão bem retratado por Victor Nunes 
Leal, ex-ministro do STF, em “Coronelismo, enxada 
e voto”, obra de 1949?

LUIS FELIPE SALOMÃO – A obra paradigmática 
do ministro Victor Nunes Leal expõe, de forma 
aprofundada, o Brasil daquela época, ainda per-
meado pela estrutura oligárquica herdada da colo-
nização. Ainda que o ordenamento positivado com 
a Constituição de 1824 revelasse um viés liberal, 

esse ideário era incompatível com as raízes sociais 
e econômicas advindas da colonização, tratando-
-se de visão utópica da elite política. As dimensões 
continentais do país levaram a uma dispersão da 
população colonizadora em grandes áreas de 
terra. Essa circunstância, por si só, dificultou a for-
mação de um sentimento de nação, reforçando 
vínculos familiares como base da sociedade. Os 
núcleos regionalizados de poder foram então for-
mados. Guardadas as devidas distinções, numa 
sociedade aberta e dinâmica como a contempo-
rânea, aqueles que buscam angariar simpatizantes 
e fidelizar seus seguidores, mantendo o controle 
das massas, usam dos instrumentos advindos da 
quarta revolução industrial. O principal meio utili-
zado na política atualmente – as chamadas men-
sagerias privadas – tem fluxo quase instantâneo 
somente em uma direção, impedindo que os argu-
mentos e as notícias sejam verificados e contra-
postos em tempo hábil e de maneira efetiva. Nessa 
área, surgem as denominadas milícias digitais, ver-
dadeiras organizações que lucram com a venda 
dos serviços de disparo em massa de mensagens, 
objetivando alcançar núcleos específicos da socie-
dade, desconstruindo reputação de adversários 
ou do próprio sistema eleitoral, além de enalte-
cer artificialmente determinadas figuras políticas.  

A IDEIA DE QUE O JUDICIÁRIO OCUPARIA O LUGAR SIMBÓLICO DA 

DEMOCRACIA, NO QUAL SE EFETIVAM OS DIREITOS PROMETIDOS 

PELA CONSTITUIÇÃO, LEVOU À EXPLOSÃO DE DEMANDAS, QUE 

FAZ COM QUE SEJAMOS UM DOS PAÍSES MAIS LITIGANTES

LIVRO:  
CORONELISMO, 

ENXADA E VOTO: 
OBRA DE VICTOR 

NUNES LEAL
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O TSE, com base em processo de 
minha relatoria, firmou o enten-
dimento de que o uso de apli-
cações digitais de mensagens 
instantâneas visando promover 
disparos em massa contendo 
desinformação e inverdades, 
em prejuízo de adversários e em 
benefício de candidato, pode 
configurar abuso de poder 
econômico e uso indevido dos 
meios de comunicação social, 
atraindo as sanções de cassa-
ção do registro ou diploma e 
de inelegibilidade por oito anos. 
Combater a desinformação e as 
milícias digitais é zelar pela lisura 
do pleito e pela igualdade entre 
os concorrentes

DATAVENIA – Sua recente 
decisão que determinou a sus-
pensão de repasse de valores 
oriundos da monetização pelas 
plataformas virtuais deixa clara 
a correlação direta entre ata-
ques ostensivos à democracia e 
a fonte de renda vultosa àque-
les que os fomentam. Nos Esta-
dos Unidos, Twitter e Facebook 
bloquearam o ex-presidente 
Donald Trump. No Brasil, como 
as plataformas estão se posi-
cionando diante da desinforma-
ção maciça?

LUIS FELIPE SALOMÃO – Até 
agora, as principais plataformas 
digitais têm-se pautado pelo 
espírito de colaboração com a 
Justiça Eleitoral, nada obstante 
algumas práticas terem correla-
ção com seu modelo de negó-
cio. A veiculação de conteúdo 
político pelas plataformas digi-
tais é prática lícita, assim como 
seu impulsionamento, desde 

que identificado de forma ine-
quívoca como tal e contratado 
exclusivamente por candidatos, 
partidos políticos, coligações 
partidárias e seus representan-
tes apenas com a finalidade de 
promover ou beneficiar can-
didatos ou suas agremiações. 
Entretanto, ainda que os meios 
de comunicação sejam lícitos, 
sua utilização indevida pode vir 
a caracterizar abuso, devendo 
ser coibida. A ponderação 
acerca da liberdade de expres-
são num terreno digital público, 
mas ofertado por empresas pri-
vadas que lucram com o fluxo 
de informações automatizado 
e com publicidade, é um desa-
fio de enormes proporções. 
Até o momento, as empresas 
vêm-se mostrando parceiras na 
busca por um ambiente mais 
transparente nas redes sociais 
e em serviços de mensageria. 
A dúvida que surge é sobre a 

postura a ser adotada na oca-
sião em que as políticas públicas 
interferirem em seu modelo de 
negócio. Existem propostas de 
modulação da responsabilidade 
das empresas quando houver 
alguma espécie de ganho com 
a atividade. O dilema entre a 
regulação estatal e a autorregu-
lação de conteúdo é tema em 
aberto e em discussão inclusive 
no Congresso, assim como em 
outros países.

DATAVENIA – Ministro, além do 
eleitoral, o senhor é referência 
no direito privado e tem se dedi-
cado a alguns temas relevantes 
dessa área, como, por exemplo, 
a desjudicialização. O país tem 
a cultura da litigiosidade: o bra-
sileiro bate às portas do Judici-
ário por qualquer contrariedade 
da convivência social. Como 
podemos modificar esse retrato 
nacional e desafogar nosso sis-
tema de justiça?

LUIS FELIPE SALOMÃO – 
Desde o pós-guerra, vêm sur-
gindo inúmeros debates sobre 
formas de democratização 
de acesso à Justiça em todo 
o mundo. Expectativas foram 
criadas em torno da resolução 
judicial integralizada dos confli-
tos, gerando uma demanda de 
grandes proporções. É neces-
sário, porém, que analisemos 
os métodos mais adequados 
de fazer com que o litígio não 
só ingresse no sistema de Jus-
tiça, mas efetivamente possa 
também sair dele, porque não 
adianta abrirmos portas e mais 
portas se não conseguimos 
fechá-las. O uso de técnicas 
alternativas na resolução de 
conflitos não é demanda espe-
cífica do Brasil. É que, no caso 
brasileiro, essa necessidade só 
foi percebida mais tardiamente, 
pela ideia de que o Judiciário 
ocuparia o lugar simbólico da 
democracia, no qual se efeti-
vam os direitos prometidos pela 
Constituição de 1988. Isso levou 
à explosão de demandas, que 
faz com que sejamos um dos 
países mais litigantes do mundo. 
De outra parte, não houve, ao 
longo do tempo, a preocupação 
em desenvolver políticas públi-
cas adequadas voltadas para 
soluções extrajudiciais de confli-
tos. Esse cenário está mudando. 
De fato, no Brasil, desde 2015, 
observa-se uma mudança cultu-
ral com a edição de três leis que 
tratam propriamente das solu-
ções adequadas de resolução 
de conflito. A Lei de Arbitragem, 

que foi ampliada, passando a 
atingir os contratos públicos e 
a disciplinar a cláusula compro-
missória no campo societário; a 
Lei da Mediação, que regula a 
aplicação desse instituto inclu-
sive no setor público; e o novo 
Código de Processo Civil, que 
realça a segurança jurídica e 
cria o sistema de precedentes, 
além de mecanismos adequa-
dos de solução de conflitos. 
Parece clara hoje a existência 
de um microssistema de méto-
dos adequados de resolução de 
conflitos. Temos hoje um claro 
microssistema de métodos 
adequados de solução de con-
flitos. Os juízes se preocupam 
muito com a gestão do Judici-
ário e o índice de congestiona-
mento dificulta a otimização dos 
recursos. Tive recentemente a 
oportunidade de coordenar a 
Segunda Jornada Prevenção 
e Solução Extrajudicial de Lití-
gios, organizada pelo Centro 
de Estudos Judiciários do Con-
selho da Justiça Federal. Após 
profícuas discussões, percebeu-
-se que facilitar a comunicação 
entre os litigantes e garantir 
mais liberdade no trato de suas 
desavenças contribuem para 
a construção de uma solução 
consensual, com a vantagem de 
tornar as partes mais propen-
sas a cumprir voluntariamente 
o acordado, além do alme-
jado efeito de prevenir novos  
desentendimentos. Esse é o 
caminho adequado a ser com-
preendido e trilhado por todos 
que se dedicam ao direito.

UM AMBIENTE DE TOTAL 

AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO 

DO ESTADO, COMO O 

DO CIBERESPAÇO, DÁ 

ESPAÇO PARA O ABUSO 

DO PODER ECONÔMICO 

E POLÍTICO, BEM COMO 

PARA O ENVOLVIMENTO DE 

ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
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DATAVENIA – Seu livro “Recu-
peração Judicial, Extrajudicial 
e Falência”, escrito com o pro-
fessor Paulo Penalva Santos, 
foi o primeiro a trazer a ideia 
da mediação também para a 
recuperação judicial. O senhor 
comandou o grupo de trabalho 
do Conselho Nacional de Jus-
tiça sobre o tema. Quais avan-
ços tivemos com as alterações 
na Lei de Recuperação Judicial 
e o que ainda temos que procu-
rar modernizar, sobretudo após 
a pandemia?

LUIS FELIPE SALOMÃO – Em 
se tratando de recuperação 
judicial, a nova Lei de Falências 
traz uma norma-programa com 
densa carga principiológica, 
constituindo a lente pela qual 
devem ser interpretados os 
demais dispositivos. O artigo 47 
serve como um norte a guiar a 
operacionalidade da recupera-
ção judicial, sempre com vistas 
ao desígnio do instituto. A her-
menêutica conferida à Lei 11.101, 
de 2005, no particular relativo à 
recuperação judicial, deve sem-
pre se manter fiel aos propósi-
tos do diploma. Vale dizer, em 
outras palavras: nenhuma inter-
pretação pode ser aceita se 
dela resulta circunstância que, 
além de não fomentar, inviabi-
lize a superação da crise empre-
sarial – com consequências 
perniciosas sobre o objetivo de 
preservação da empresa eco-
nomicamente viável, bem assim 
de manutenção da fonte pro-
dutora e dos postos de traba-
lho –, não atendendo a nenhum 
interesse legítimo dos credores.  

O espírito dos dispositivos alte-
rados é preservar a função 
social da empresa e seus corolá-
rios. De outra parte, o CNJ mon-
tou e vem mantendo um Grupo 
de Trabalho multifacetado com 
integrantes da iniciativa pública 
e privada, com grande exper-
tise na matéria relacionada à 
insolvência, cujo mote foi justa-
mente modernizar os proces-
sos de recuperação judicial e 
de falência, conferindo-lhes efe-
tividade. Assim, após intensos 
debates do grupo de trabalho, 
premido também pelo senso 
de urgência no oferecimento 
de proposições durante excep-
cionalidades decorrentes da 
pandemia, tendo como princípio 
cardeal as consequências sociais 
e econômicas dos processos 
de recuperação empresarial e 
de falência, o plenário do CNJ 
acolheu as propostas e expediu 
recomendações que, como cla-
ramente se percebe, serviram 
de substrato para diversos dis-
positivos da Lei 14.112/2020. O 
Grupo de Trabalho se orientou 
pela ampliação dos métodos 
adequados de solução de con-
flitos, notadamente a media-
ção e a arbitragem, inclusive 
no que se refere aos contratos 
com a administração pública, 
fomentando a viabilização de 
investimentos estrangeiros e 
dos grandes contratos de infra-
estrutura. Foi possível também 
avançar em pontos relevan-
tes relativos à prescrição e às 
medidas cautelares. O foco foi 
conferir segurança jurídica para 

que os litígios societários fos-
sem adequadamente tratados 
em um ambiente de assem-
bleia, principalmente levando 
em conta os reflexos sociais e 
econômicos advindos da pan-
demia. Uma das maiores pre-
ocupações nesse ambiente é 
com os contratos empresariais 
e os efeitos da pandemia sobre 
essas relações. Discute-se a 
criação de ferramentas e mode-
los de negociação antes que 
os conflitos cheguem ao Judi-
ciário, inclusive com o debate 
acerca de uma cláusula geral 
de renegociação. A utilização 

da mediação e de outras técni-
cas de negociação será muito 
útil. Quanto ao descumprimento 
das obrigações, em função dos 
reflexos da pandemia, ainda há 
discussão em aberto tanto em 
relação à aplicação do Código 
de Defesa do Consumidor ou do 
Código Civil quanto no que diz 
respeito às teorias usadas para 
a resolução dos conflitos. Igual-
mente será significativa a atu-
ação das agências, do Direito 
Regulatório, para diagnosticar e 
fiscalizar eventuais descumpri-
mentos de normas relacionadas 
à crise sanitária. 

TEMOS HOJE UM CLARO MICROSSISTEMA DE 

MÉTODOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. 

OS JUÍZES SE PREOCUPAM MUITO COM A GESTÃO 

DO JUDICIÁRIO E O ÍNDICE DE CONGESTIONAMENTO 

DIFICULTA A OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS

NA ESTANTE 
ALGUMAS DAS OBRAS DE REFERÊNCIA 
DO MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
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DATAVENIA – Em 2020 o 
senhor coordenou importante 
pesquisa que faz um inventá-
rio sobre o uso da inteligência 
artificial no judiciário brasileiro. 
Do ano passado para cá, quais 
foram os principais avanços 
nessa área?

LUIS FELIPE SALOMÃO – A ativi-
dade jurisdicional deve acompa-
nhar o movimento de renovação 
tecnológica que alcança todas 
as áreas da sociedade contem-
porânea, adaptando-se, sob 
pena de tornar-se ultrapassada. 
Nessa seara, importa destacar o 
lançamento pelo Centro de Pes-
quisas Judiciais – que é órgão 
social permanente da Associa-
ção dos Magistrados Brasileiros 

– de uma plataforma digital con-
tendo o maior acervo de dados 
sobre a magistratura brasileira. 
O site disponibiliza à comuni-
dade científica e ao público em 
geral a íntegra de todas as pes-
quisas já realizadas pela AMB, 
criando um grande diálogo com 
a sociedade em torno dessas 
relevantes pesquisas. É mais um 
passo no sentido da utilização 
da tecnologia em prol do sis-
tema de justiça e da sociedade 
como um todo. Os tribunais, de 
maneira geral, vêm seguindo 
esse caminho com diversas ini-
ciativas importantes, podendo 
ser destacado o programa Jus-
tiça 4.0, do Conselho Nacio-
nal de Justiça, que tem como 
objetivo implementar ações e 

projetos para uso colaborativo 
de produtos que empreguem 
novas tecnologias e inteligên-
cia artificial visando à promoção 
do acesso à Justiça. Também 
tenho a honra de coordenar o 
Centro de Inovação, Adminis-
tração e Pesquisa do Judiciário 
da Fundação Getulio Vargas, 
que publicou, no início de 2021, 
os resultados da pesquisa “Tec-
nologia aplicada à gestão dos 
conflitos no âmbito do Poder 
Judiciário: o estudo das expe-
riências brasileiras de inteli-
gência artificial”. Os resultados 
refletem inventário inédito dos 
projetos de inteligência artificial 
implementados e em desenvol-
vimento nos tribunais brasileiros 
e no CNJ. O levantamento inclui 

dados do CNJ, do STF, do STJ, 
do TST, dos TRFs, dos TRTs e 
dos Tribunais de Justiça de todo 
o país.

DATAVENIA – Com a sua longa 
trajetória na magistratura, qual 
o perfil o senhor traçaria do juiz 
brasileiro hoje?

LUIS FELIPE SALOMÃO – O 
estudo “Quem Somos. A Magis-
tratura que queremos”, pes-
quisa realizada pelo professor 
Werneck e equipe e que coor-
denei junto com os sociólogos, 
buscou fazer um levantamento 
da relação do magistrado 
com os seguintes aspectos: o 
direito; o sistema de justiça; a 
rotina profissional; as condições 
de trabalho. A pesquisa é um 
verdadeiro inventário público 

sobre a opinião, os hábitos 
profissionais e o pensamento 
jurídico dos magistrados nacio-
nais. Em 2019, outra pesquisa 
inédita produzida pelo Centro 
de Inovação, Administração e 
Pesquisa do Judiciário da Fun-
dação Getulio Vargas avaliou o 
“Estudo da Imagem do Judici-
ário”, sendo possível inferir do 
seu resultado a importância de 
preservar a dimensão institu-
cional do Poder Judiciário e seu 
papel na garantia de acesso a 
direitos e do seu exercício para 
a construção de uma sociedade 
livre, justa e solidária. Quem uti-
liza o Poder Judiciário o avalia 
positivamente, essa foi a princi-
pal conclusão da pesquisa. Na 
minha trajetória de mais de 30 
anos dentro da magistratura, 

penso que estamos em um 
momento dos mais delicados, 
um momento de transição, com 
dificuldades que se multiplica-
ram em razão da pandemia. 
O juiz é um representante do 
poder garantidor dos direitos 
individuais, ao mesmo tempo 
que tem de fazer valer o ideal 
de que a lei deve atingir todos, 
como pressuposto do regime 
democrático. Na trincheira do 
contencioso judicial, o juiz é res-
ponsável direto pela aplicação 
correta da lei, pela segurança 
jurídica e pelo restabelecimento 
da paz social, abalada pelo con-
flito, devendo igualmente resis-
tir às tentações populistas e ao 
direcionamento do processo 
por tendências midiáticas ou 
pela lógica do espetáculo.
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DATAVENIA – Desde 2008 no 
STJ, quais os momentos que 
o senhor entende como mais 
marcantes no histórico de jul-
gados do Tribunal?

LUIS FELIPE SALOMÃO – O 
Superior Tribunal de Justiça, 
criado pela Constituição de 1988 
para ser o guardião do direito 
federal, uniformizando a inter-
pretação da legislação infracons-
titucional, funciona, na verdade, 
como o grande Tribunal da Cida-
dania. Desde a minha entrada 
na Corte, podem ser citados 
como julgamentos marcan-
tes aqueles que tiveram maior 
impacto na vida social, política, 
econômica e jurídica em relação 
aos acórdãos produzidos. O pri-
meiro recurso repetitivo julgado 
afirmou a falta de interesse do 
autor para a ação em que pos-
tulava a obtenção de documen-
tos com dados societários, se 
não lograva demonstrar haver 
apresentado requerimento for-
mal à ré nesse sentido; o paga-
mento pelo custo do serviço 
respectivo quando a empresa 
lhe exigisse. Além desse, houve 
diversos precedentes marcan-
tes, como o que pleiteava inde-
nização em razão da Segunda 
Guerra Mundial. Nele se analisou 
a responsabilidade da União e 
a responsabilidade solidária do 
Estado de Santa Catarina, com 
importante debate sobre pres-
crição de pretensão de compen-
sação por violação de direitos 
fundamentais – tortura de cida-
dão brasileiro de ascendência 
alemã por “policiais da farda 
amarela” em 1942 – e sobre res-

ponsabilidade do Estado por 
perseguições políticas, prisões, 
tortura, loucura e suicídio do 
cidadão em decorrência de tais 
atos. Em 2009, houve expres-
sivo julgamento acerca da defi-
nição da Corte Especial quanto 
ao crime de lavagem de dinheiro 
e à exigência de delito anterior, 
com oportuna discussão sobre 
as hipóteses por meio do cha-
mado empréstimo de regresso, 
havendo simulação de emprés-
timo por parte de empresa ou 
de pessoa interposta pelo lava-
dor, dando aparência de licitude 
ao dinheiro que, desde o início, 
já lhe pertencia. Em 2010, o 
tema relativo à internet e à res-
ponsabilidade de provedores 
também foi objeto de discussão, 
assentando-se o entendimento 
de que o dano moral decorrente 
de mensagens com conteúdo 
ofensivo inseridas no site pelo 
usuário não constitui risco ine-
rente à atividade dos provedo-
res de conteúdo, de modo que 
não se lhes aplica a responsabi-
lidade objetiva. Em julgamento 
de 2011 referente ao casamento 
civil entre homoafetivos, o STJ 
afirmou a inexistência de veda-
ção expressa aos que se habi-
litem, pois a vedação implícita é 
constitucionalmente inaceitável. 
Lembre-se ainda o julgamento, 
em 2013, alusivo ao direito ao 
esquecimento, com discussão 
baseada num documentário exi-
bido em rede nacional, o Linha 
Direta, caso Aída Curi, homi-
cídio de repercussão nacional 
ocorrido em 1958, com divulga-
ção do nome e da imagem da 
vítima sem o consentimento dos 

familiares. Em crime de reper-
cussão nacional, a vítima, por 
torpeza do destino, frequente-
mente se torna elemento indis-
sociável do delito, circunstância 
que, geralmente, inviabiliza a 
narrativa do crime caso se pre-
tenda omitir a figura do ofendido. 
Já em 2016, o STJ firmou dois 
importantes precedentes sobre 
a Operação Lava Jato, inau-
gurando o debate nas Cortes 
Superiores sobre prisão preven-
tiva e quebra de acordo de cola-
boração premiada; acesso ao 
conteúdo de mensagens arqui-
vadas no aparelho celular apre-
endido, afirmando a licitude da 
prova. Caso também de grande 
repercussão foi uma cirurgia 
de transgenitalização, em 2017, 
após uma ação de retificação 

de registro de nascimento para 
a troca do prenome e do sexo 
masculino para o feminino. O 
STJ, ao apreciar demandas de 
transexuais submetidos a tais 
cirurgias, já vinha permitindo a 
alteração do nome e do gênero 
no registro civil. A Corte enten-
deu que a jurisprudência deveria 
evoluir para alcançar também os 
transexuais não operados, con-
ferindo, assim, a máxima efetivi-
dade ao princípio constitucional 
da promoção da dignidade da 
pessoa humana. Quanto às 
interações sociais e às novas 
tecnologias, foi pertinente o 
julgamento, em 2018, do tema 
relativo ao rompimento de vín-
culo entre o nome e o resultado 
de busca na internet, a chamada 
desindexação. Debateu-se a 

possibilidade de se determi-
nar o rompimento do vínculo  
estabelecido por provedores de 
aplicação de busca na internet 
entre o nome do prejudicado, 
utilizado como critério exclusivo 
de busca, e a notícia apontada 
nos resultados. O tribunal enten-
deu que, passada mais de uma 
década desde o fato noticiado, 
ao se informar, como critério 
de busca exclusivo, o nome da 
parte recorrente, o primeiro 
resultado apresentado perma-
necia apontando link de notícia 
de seu possível envolvimento 
em fato desabonador, não 
comprovado, apesar da exis-
tência de outras tantas informa-
ções posteriores a seu respeito  
disponíveis na rede mundial.

EM JULGAMENTO DE 

2011 REFERENTE AO 

CASAMENTO CIVIL ENTRE 

HOMOAFETIVOS, O STJ 

AFIRMOU A INEXISTÊNCIA 

DE VEDAÇÃO EXPRESSA 

AOS QUE SE HABILITEM, 

POIS A VEDAÇÃO IMPLÍCITA 

É CONSTITUCIONALMENTE 

INACEITÁVEL
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Pensão, são considerados como instituição finan-
ceira para fins penais?

E consequentemente: os crimes tipificados na Lei 
nº 7.492/86 podem ser imputados aos gestores 
de Fundos de Pensão?

É de se reconhecer a profundidade e longevidade 
da discussão que, além de atual, não apresenta 
nenhuma posição que conquiste algo próximo 
à unanimidade. Há anos, doutrina e jurisprudên-
cia discutem o tema, em movimento senoidal de 
posições.

Contudo, relevante movimentação no Congresso 
Nacional ressurge o debate e acena à corrente 
que distancia do Direito Penal a assunção de ris-
cos pelos gestores de Fundos de Pensão.

Isso porque, o Projeto de Lei do Senado nº 
312/2016, de autoria do Senador José Aníbal 
(PSDB), traz de forma expressa a intenção do 
legislador em “enquadrar as entidades de previ-
dência complementar no campo de aplicação da 
Lei nº 7.492/86”.

Nesse intuito, o art. 2º do PLS alhures pretende 
incrementar o §2º ao art. 1º da Lei 7.492/86, com a 
seguinte redação:

Os crimes e penalidades previstos nesta Lei apli-
cam-se aos gestores das entidades abertas e 
fechadas de previdência complementar.

A proposta legislativa, então, responde ao ques-
tionamento acima levantado: os crimes de gestão 
temerária e fraudulenta não se aplicam às Enti-
dades Fechadas de Previdência Complementar, 
notadamente, aos gestores de Fundos de Pensão.

A conclusão é lógica. Ora, se o legislador natural 
pretende que a lei passe a criminalizar os riscos 
dos gestores dos Fundos de Pensão é porque a 
lei ainda não o faz.

Em termos técnicos: é atípica qualquer imputação 
que criminalize a tomada de riscos pelos gesto-
res de Fundos de Pensão. Bem por isso, devem 
ser revistas todas as acusações e, em especial, as 
condenações que trataram do assunto.

DIREITO PENAL por Gabriel Freire Talarico e Juliana Rodrigues Malafaia

Gabriel Freire Talarico 
e Juliana Rodrigues 

Malafaia são Advogados 
criminalistas e Sócios 

fundadores do escritório 
Freire & Malafaia Advocacia.

Os crimes de Gestão Temerária e Gestão Fraudu-
lenta, tipificados no art. 4º, caput e parágrafo único, 
da Lei nº 7.492/86, quanto à autoria, são classifica-
dos como crime próprio, ou seja, exigem determi-
nada qualidade ou condição especial do agente.

No caso, é o art. 25 daquela lei que delimita os 
possíveis autores dos tipos penais em análise, às 
saber: o controlador e os administradores de ins-
tituição financeira, assim considerados os direto-
res, gerentes. 

Dito de outra forma, quanto à qualidade do autor, 
são duas as exigências feitas pela lei para que se 
impute a alguém o crime de gestão fraudulenta 
ou temerária:

a) O acusado deve ocupar o cargo de controlador 
ou administrador;

b) A pessoa jurídica gerida deve tratar-se de insti-
tuição financeira.

Portanto, para apurar a possibilidade jurídica 
de responsabilização dos gestores de qualquer 
setor, precisamos de antemão entender se a pes-
soa jurídica gerida é tida como instituição finan-
ceira. 

Para tanto, nos socorremos ao art. 1º da Lei nº 
7.492/86, que conceitua a instituição financeira 
como:

pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que tenha como atividade principal ou acessó-
ria, cumulativamente ou não, a captação, inter-
mediação ou aplicação de recursos financeiros 
de terceiros, em moeda nacional ou estran-
geira, ou a custódia, emissão, distribuição, 
negociação, intermediação ou administração 
de valores mobiliários.

Ainda, o parágrafo único estende o conceito 
acima à pessoa jurídica que capte ou administre 
seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qual-
quer tipo de poupança, ou recursos de terceiros.

Fato é que, da redação legal, surgiu a dúvida: as 
Entidades Fechadas de Previdência Complemen-
tar, sabidamente administradoras dos Fundos de 

A atipicidade 
do risco 

empresarial 
na gestão 

dos Fundos 
de Pensão 
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DIREITO ADMINISTRATIVO por Orlando Morando Júnior

Os desafios para efetivar uma 
gestão pública de qualidade no 
Brasil exigem, além de um plano 
eficaz de metas, coragem para 
colocar em prática ações que, 
de fato, sejam pilares de uma 
forte sustentação e robustez. 
A iniciação deste processo 
necessita fundamentalmente 
de um equilíbrio das contas. 
Mas como fazer isso se o caixa 
está no vermelho?

Em São Bernardo do Campo, 
iniciamos a gestão em 2017 com 
a chamada “herança maldita” 
deixada pela administração 
anterior. Eram R$ 200 milhões 
em restos a pagar (dívidas ime-
diatas a serem quitadas), R$ 3 
milhões em saldo bancário, além 
de um fator catastrófico: con-
ceito “D –“ no rating na Caixa 
Econômica Federal. Ou seja, 
sem credibilidade financeira 
para buscar retomada organi-
zacional e de investimentos.

Destaco aqui nossa ação 
número 1: plano de 10 itens 
de controle fiscal. Entre as 
medidas, corte de celulares  

Recuperação fiscal: Como 
São Bernardo do Campo 
superou um cenário 
adverso e conquistou 
credibilidade financeira

corporativos, renegociação dos 
contratos, fim do diário oficial 
impresso (ficou em vigor online 
e permitiu R$ 900 mil de eco-
nomia por ano), congelamento 
de 35% dos cargos comissiona-
dos, corte da subvenção para 
o Carnaval, fim da locação de 
carros oficiais para prefeito, 
vice e secretários (sim, em São 
Bernardo, todos utilizam o pró-
prio veículo e pagam seu com-
bustível). Uma faxina nos gastos 
públicos.

O resultado foi excepcional: R$ 
102 milhões de economia nos 
100 primeiros dias de governo. 
Em 10 de abril de 2017 nós já 
tínhamos contabilizado esse 
ganho.

Aliado a isso trabalhamos a 
modernidade de uma ges-
tão pública. Criamos a Lei de 
Incentivo Fiscal, que permite 
desconto no IPTU para quem 
abre empresa no município ou 
expande seu quadro de funcio-
nários. Esse mecanismo teve 
grande recepção e foi fator fun-
damental. 

Orlando Morando Júnior é formado em 
Direito e Administração. É o atual prefeito 
de São Bernardo, pelo PSDB. Atualmente 
cumpre seu segundo mandato à frente 
da cidade, após obter 261.761 votos 
(67,28%) para o exercício de 2021-2024.
Empresário, é casado com a deputada 
estadual Carla Morando (PSDB) e tem 
dois filhos. Iniciou seu governo em  
São Bernardo, em 1º de janeiro de 
2017, promovendo um amplo resgate 
financeiro e administrativo na cidade. 
Recuperou a credibilidade financeira do 
município e foi responsável pela maior 
entregue do volume de obras dos 
últimos anos na cidade, em infraestrutura, 
Mobilidade Urbana, habitação, além 
de ampla reestruturação na Saúde, 
Educação, Esporte e Cultura. Durante 
a pandemia, se destacou pela defesa 
da ciência e pela gestão eficiente da 
campanha de vacinação da população 
- São Bernardo figura como a quarta 
cidade do Estado que mais imunizantes 
aplicou, atrás apenas da Capital, 
Campinas e Guarulhos. Tem mais de 
20 anos de vida pública. Antes de ser 
prefeito, foi vereador por dois mandatos 
e deputado estadual em quatro 
legislaturas. É membro da executiva 
nacional do PSDB  
e vice-presidente do Conselho 
da Associação Paulista  
de Supermercados.

Outro ponto a destacar foi a 
desburocratização. Transforma-
mos o Poder Público como prin-
cipal aliado e pavimento para a 
chegada de mais empresas na 
cidade. 

Os bons resultados seguiram 
então sendo colhidos. Desde 
2019, o rating da Caixa Eco-
nômica Federal é “A+” e São 
Bernardo está de volta ao seu 
protagonismo pujante.

Em pesquisa publicada em 
novembro, São Bernardo foi 
considerada a melhor cidade 
do País para fazer negócios 
na área da indústria, segundo 
levantamento realizado pela 
consultoria Urban Systems, em 
parceria com a Revista Exame. 

Outro ponto a destacar, mapea-
mento realizado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), mos-
trou que São Bernardo somará 
investimentos diretos de mais 
de R$ 9 bilhões até o próximo 
ano, gerando até 230 mil pos-
tos de trabalho. As projeções 
englobam aportes privados 

(R$ 6,5 bilhões), públicos  
(R$ 2,2 bilhões) e parcerias  
(R$ 340,3 milhões).

Tudo isso é a realidade do 
município, mesmo diante deste 
enfrentamento ao coronavírus, 
que ceifou milhares de vidas. 

Partindo dessa premissa de 
coragem e compromisso, des-
travamos inúmeras dúvidas que 
pairavam sobre São Bernardo. 
Essa “lição de casa” possibilitou 
o planejamento de uma plata-
forma de governo, que garantiu 

mais de 100 grandes obras 
entregues, programas, quali-
ficação do serviço público, e, 
a credibilidade financeira e de 
investimento em São Bernardo.
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O avanço no Congresso da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 10, de 
2017, para estabelecer um filtro para a admissão dos recursos especiais a serem 
julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi celebrado pelos palestrantes 
do seminário anual promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados 
(IEJA) em 22 de novembro último. 

Seminário do IEJA avalia a aprovação pelo Senado da proposta para 
conter recursos especiais no STJ, a relação entre o tribunal e o público 
na pandemia e os desafios para tornar os tribunais 100% digitais

painéis temáticos pelos canais 
do IEJA e do STJ do Youtube.

Logo no começo do 1º Seminá-
rio STJ em Ação – A coopera-
ção entre o STJ e a sociedade, 
evento gratuito e híbrido 
(online e presencial) realizado 
no auditório externo do STJ, 
a presidente do IEJA, Fabiane 
Oliveira, saudou os participan-
tes e destacou o papel o STJ 

como pacificador social e inte-
grador da justiça em todo o 
país, “de norte a sul e de leste 
a oeste”.

O presidente do STJ, Humberto 
Martins, deixou claro que a ava-
lanche de processos que chega 
todos os anos ao STJ sobrecar-
rega a rotina de seus magistra-
dos, desafia o plano de metas 
da Corte, e, por fim, cobra dos 

Por três horas, ministros do 
STJ e outros convidados deba-
teram, além da chamada PEC 
da Relevância, também temas 
relativos aos desafios trazidos 
para a Corte e para a sociedade 
durante a pandemia da Covid-
19, sobretudo o avanço da digi-
talização da rotina dos tribunais. 
Dezenas de milhares de partici-
pantes acompanharam ao vivo 
falas e apresentações em três 

JUSTIÇA ÁGIL, 
EFICIENTE  
E PRÓXIMA 
DO CIDADÃO

E S P E C I A L
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legisladores do país a apresen-
tação de soluções efetivas.

Em suas primeiras palavras, o 
presidente do tribunal da cida-
dania, Humberto Martins, cum-
primentou a organização do 
instituto no seminário que se 
sucedeu ao “período de ansie-
dade e angústia” com a pan-
demia. “A tempestade está 
passando e estamos voltando 
à bonança, que também traz 
reflexão e estimula a solidarie-
dade”, disse. 

Martins ainda lembrou que é, 
como sugere o nome do encon-
tro, dever dos poderes da Repú-
blica buscar a aproximação com 
a sociedade, “porque o cidadão 
é o proprietário desses pode-
res”. No contexto do enfrenta-
mento da Covid-19, o magistrado 
comemorou os avanços do 
Justiça 4.0, plano do STJ para 
oferecer serviço cada vez mais 
“rápido, eficiente, produtivo, efi-
ciente e de qualidade”. Agora 
a corte conta com esforço de 
servidores e, ainda, com ferra-
mentas eletrônicas, inteligência 
artificial e padronização. 

Por fim, Martins evocou o papel 
da Justiça como garantidor da 
segurança para os poderes 
social, político e econômico.  
“O Judiciário deve servir ao 
povo, em harmonia com os 
demais poderes e sem invadir 
competências”. 

O presidente do Superior Tribu-
nal Militar (STM), ministro gene-
ral de Exército Carlos Gomes 
Mattos, manifestou-se em favor 
de uma crescente aproxima-

ção da Justiça da sociedade. 
“Nossa tarefa maior é levar jus-
tiça aos cidadãos com a espe-
cificidade dos casos que cada 
merece. E nesse horizonte a 
ser perseguido, nada mais con-
tribui do que esclarecer incia-
tivas que colocam o Judiciário 
à disposição da sociedade”. 
Para ele, quanto mais próximo 
do público, mais o tribunal se 
compreende as necessidades 
das pessoas”. Mattos cumpri-
mentou o IEJA pelo evento 
que, também, colabora com a 
atualização, as habilidades e as 
competências do Judiciário.

“A Justiça Militar, por exem-
plo, é uma ilustre desconhe-
cida até mesmo do seu próprio 
público-alvo. Assim, creio ser 
importante aproximar as institui-
ções das pessoas e ouvir suas 
demandas”, disse. Ele aprovei-
tou a oportunidade para reiterar 
o pleito de incluir o STM no Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ).

O advogado-geral da União, 
Bruno Bianco, afirmou na aber-
tura do evento que o STJ e 
demais órgãos da Justiça têm 
avançado no esforço de estar 
mais próximo da sociedade. “O 
tribunal da cidadania está mais 
célere e eficiente no papel de 
pacificador social, se aproxi-
mando do cidadão, também 
pelas mudanças dinâmicas que 
impõem melhores rotinas e 
equipamentos de acesso amplo 
e irrestrito do público”, obser-
vou. Segundo ele, a pandemia 
exigiu “adaptações quase que 
imediatas, para não deixar a 
população sem serviços”. “Essa 

O presidente da Federação Bra-
sileira dos Bancos (Febraban), 
o advogado Isaac Sidney Fer-
reira, agradeceu ao IEJA pelas 
parcerias estabelecidas com a 
entidade nos últimos anos, reco-
nhecendo o segmento bancário 
como um dos mais relevantes 
da economia brasileira. Ele 
também cumprimentou o STJ 
pelo planejamento com metas 
ousadas, a exemplo do setor  
privado. “Foram mais de um 
milhão de decisões na pande-

COOPERAÇÃO ENTRE BANCOS E 
JUSTIÇA GARANTE ESTABILIDADE

mia, com o direito do cidadão 
garantido e estabilidade social 
mantida em período de severi-
dade”, comentou. “Para isso, a 
corte se adequou as suas ses-
sões para o formato virtual e 
criou novos canais para interagir 
e tirar dúvidas do público”.

Ferreira enalteceu medidas de 
vanguarda do STJ que facilita-
ram muito os que convivem com 
o ambiente jurídico, obtendo 
agilidade e eficiência. Em con-

trapartida, os 120 bancos asso-
ciados à Febraban também 
investem na cooperação para 
melhorar a relação cotidiana 
com a Justiça. “A entidade tem 
mantido canais transparentes 
com todos os poderes, em par-
ticular com a Justiça, por meio 
do CNJ, criando plataforma digi-
tal para aperfeiçoar o fluxo de 
demandas, que chegam a mais 
de um milhão de ofícios judiciais 
por ano”, sublinhou. 

Segundo o dirigente, automati-
zação e padronização no trato 
com a Justiça ajudam a reduzir 
o litígio, em paralelo às juris-
prudências. E uma amostra de 
entendimento foram os acordos 
com poupadores nos planos 
econômicos, que lhes garanti-
ram R$ 3 bilhões desde 2002. 
“Eventos como este do IEJA 
em particular e a digitalização 
do Judiciário no geral aproxi-
mam, dão transparência e redu-
zem surpresas”, concluiu. Outro 
representante do setor produ-
tivo presente ao seminário foi o 
diretor jurídico adjunto da Con-
federação Nacional da Indústria 
(CNI), Cássio Borges.

E S P E C I A L

missão foi cumprida com exce-
lência”, comemorou. 

Como exemplo do novo 
momento para a Justiça, Bianco 
citou iniciativas do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e da 
AGU, entre as quais o balcão 
virtual, disponível amplamente. 
Mas as maiores conquistas 
foram “as sinergias, o diálogo 
quase diário entre instituições 
e a troca de experiências movi-
das pelo espírito público”. Ele 
ainda pontuou o acordo entre 
seu órgão e o STJ para esta-
belecer planos de trabalho e de 
metas conjuntos. “Seminários 
como este do IEJA, com a par-
ticipação de diferentes atores, 
ampliam nossa visão e abrem a 
nossa mente”, finalizou.

ISAAC SIDNEY FERREIRA
PRESIDENTE DA FEBRABAN
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O governador Ibaneis Rocha 
(MDB-DF) afirmou na abertura 
do seminário que o Judiciário 
tem importante papel de auxi-
liar a sociedade a se recuperar 
da crise causada pela pande-
mia de covid-19. Ele agradeceu 
em particular o apoio do STJ 
às medidas desenvolvidas pelo 
governo distrital para combater 
a pandemia. “Temos que tentar 
ao máximo evitar as demandas 
judiciais para enfrentar os pro-
blemas de nossa capital, como 
os da pandemia da Covid-19. E 
é esse apoio que temos encon-
trado no STJ”, disse.

Ibaneis destacou que o STJ tem 
sido essencial ao referendar as 
medidas técnicas e administra-

Como presidente da mesa do 
painel “A PEC da Relevância e 
o Sistema de Precedentes”, o 
ministro do STJ Paulo de Tarso 
Sanseverino, celebrou os gran-
des avanços do tribunal nos últi-
mos anos no campo legislativo, 
com destaque para a aprovação 
recente, pelo Senado Federal, 
da chamada PEC da Relevância. 

“Ao longo desses quase dois 
anos de pandemia, o tribu-
nal teve funcionamento quase 
normal e a sua produtividade 
até aumentou. Nesse con-
texto houve grandes vitórias 
legislativas do STJ, almejadas 
desde administrações anterio-
res, como a criação do tribunal 
regional da sexta região, neces-
sária para Minas Gerais, e o 
aumento do número de desem-
bargadores regionais federais”, 
elencou. 

Sanseverino classificou o 
avanço da tramitação da PEC da 
Relevância como uma das maio-
res vitórias legislativas do STJ 
nos últimos anos. Ele parabeni-
zou os ministros Humberto Mar-
tins e Mauro Campbell Marques 
por articularem a “engenharia 

TEMOS QUE TENTAR 

AO MÁXIMO EVITAR AS 

DEMANDAS JUDICIAIS 

PARA ENFRENTAR OS 

PROBLEMAS DE NOSSA 

CAPITAL, COMO OS DA 

PANDEMIA DA COVID-19. E 

É ESSE APOIO QUE TEMOS 

ENCONTRADO NO STJ

IBANEIS ROCHA, 
GOVERNADOR DO 
DISTRITO FEDERAL

DESJUDICIALIZAR 
É PRECISO

PAINEL 1 

A PEC DA RELEVÂNCIA 
E O SISTEMA DE 
PRECEDENTES

tivas adotadas pelos estados e 
pelo Distrito Federal no enfren-
tamento da doença, evitando a 
judicialização dos casos. Anual-
mente, o STJ julga 543 mil pro-
cessos, número que nos últimos 
dois anos concentrou boa parte 
nas ações referentes à covid-19.

“Este seminário é importante 
porque são quase dois anos 
atravessando a pandemia”, 
disse o governador. “Tivemos 
diversas decisões judiciais, as 
mais diversas, as mais compli-
cadas, e encontramos amparo 
no STJ no sentido de cassar 
essas decisões para enfren-
tarmos a pandemia da forma 
adequada. A desjudicialização é 
importantíssima.”

política” em prol da proposta. 
“Temos como ponto positivo a 
continuidade de ações entre as 
sucessivas administrações da 
corte, com cada um colocando 
os seus tijolos na catedral da 
prestação jurisdicional”, elogiou.

Como palestrante, o presidente 
do STJ, Humberto Martins, 
comentou a PEC da Relevância 
como fator para dar sustenta-
ção à missão constitucional da 
corte infraconstitucional como 

tribunal de teses e intérprete do 
direito federal, buscando uni-
formização e ser modelo para 
temas de interesse geral da 
cidadania. “Houve já mudanças 
de forma substanciosa e resul-
tados práticos têm sido avalia-
dos, no debate constante entre 
comunidade jurídica, operado-
res de direito, academia, entre 
outros, para gerir casos repe-
titivos de repercussão geral”, 
afirmou. 
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A PEC da Relevância deve dar 
acentuada diminuição de recur-
sos, tornando a prestação juris-
dicional justa, segura e previsível. 
“Precisamos ter começo, meio 
e fim. E os impactos diários dos 
precedentes qualificados não 
devem só vinculantes, mas tam-
bém alicerçados no contraditó-
rio”, disse.

O presidente do STJ e do Con-
selho da Justiça Federal (CJF) 
fez questão de, na condição de 
palestrante, revelar a sua empol-
gação com a aprovação da PEC 
da Relevância pelo Senado, 
tendo, pois, essa iniciativa legis-
lativa como uma das bandeiras 
da gestão de Martins à frente da 
Corte. Ele ressaltou em sua expo-
sição que o estabelecimento do 
filtro de relevância para admis-
são de recursos especiais se ali-

que morreu em acidente aéreo 
em janeiro de 2017. A proposta 
é considerada por especialistas 
a ação mais efetiva contra o 
congestionamento processual 
no âmbito do STJ. O STF já dis-
põe desde 2004 de filtro simi-
lar, o da “repercussão geral”, 
para a análise do recurso extra-
ordinário. 

No caso do STJ, a PEC 10/2017 
institui critérios apurados para 
os casos que o tribunal vá jul-
gar. Prevê relevância presumida 
para algumas hipóteses — ações 
penais, ações de improbidade 
administrativa, causas com valor 
superior a 500 salários-míni-
mos, ações que possam gerar 
inelegibilidade e contrariedade 
à jurisprudência — e admite que 
outras hipóteses poderão ser 
futuramente acrescidas por lei.

“Destaco que essa PEC pre-
tende criar um filtro, mas não 
um filtro de obstáculo, para que 
os questionamentos não che-
guem ao STJ. Isso porque as 
questões mais relevantes com 
certeza chegarão, porque tam-
bém serão definidas em lei”, 
pontuou Martins. O magistrado 
informou durante o evento 
que já solicitou ao Comitê de 
Assuntos Legislativos do tribu-
nal, coordenado pelo ministro 
Mauro Campbell Marques, que 
reúna sugestões dos integran-
tes da Corte para outras hipó-
teses de relevância presumida.

O STJ tem atuação profunda-
mente afetada pela hiperjudicia-
lização de alguns segmentos da 
sociedade e com a falta de cul-
tura de respeito aos preceden-
tes judiciais, ainda existente no 
Judiciário brasileiro. O número 
excessivo de processos é um 
fator que dificulta o trabalho há 
muitos anos. “A PEC corrige uma 
distorção do sistema, ao fazer 
com que o STJ deixe de atuar 
como terceira instância, como 
tribunal revisor, revisando deci-
sões cujo interesse é restrito das 
partes”, explicou Martins.

O ministro explicou em sua fala 
que a atuação do STJ focada em 
definir teses jurídicas de forma 
qualificada é uma contribuição 
para a segurança e a produtivi-
dade das instâncias ordinárias. 
Isso, por sua vez, garantirá pre-
visibilidade às decisões judiciais, 
proporcionando ganhos nas 
searas econômica, política e 
social. “A ausência de diretrizes 
jurídicas definidas afasta total-
mente o investimento. Caindo o 
investimento, cai o emprego, cai 
o sonho, a qualidade, os servi-
ços essenciais. Sem crescimento 
econômico, não há crescimento 

social, não há estabilidade polí-
tica”, disse.

Segundo o magistrado, a reto-
mada da economia brasileira 
depende muito da “qualidade 
das decisões emanadas” pelos 
tribunais. Nesse sentido, ele 
entende que as Cortes superio-
res têm sido chamadas a agir 
com ainda mais sensibilidade 
diante dos atípicos problemas 
esperados no pós-pandemia. 
“Nesse período especial, a 
moderna Justiça deve utilizar 
as mais avançadas tecnolo-
gias em favor do cidadão, para  
proporcionar uma atuação 
segura, confiável, estável e – 
sobretudo – humana”, sublinhou  
Humberto Martins.

Apenas em 2019, o Tribunal da 
Cidadania julgou 543 mil proces-
sos. Para responder aos anseios 
da população com presteza, 
transparência e eficácia, a ins-
tituição presidida pelo ministro 
Humberto Martins, tem paralela-
mente investido em tecnologias 
digitais, que tiveram ainda mais 
importância em tempos de crises 
sanitária, econômica e social. 

Auxiliar a sociedade a se recu-
perar da recessão, do endivi-
damento e do desemprego 
gerados pelo impacto global do 
coronavírus não foi, para o pre-
sidente do STJ, o único foco 
desde o início da pandemia. Ele 
também frisa a especial missão 
de um Tribunal de precedentes 
como fornecedor de segurança 
jurídica e de perseguir sempre a 
certeza dos julgamentos justos e 
adequados. Para Martins, a Corte 
se empenhou ao longo de 2020 
e 2021 em recompor o ambiente 
para os negócios, defender a 
vida dos brasileiros e consolidar 
a confiança nela depositada pela 
maioria da população.

A RETOMADA DO 

DESENVOLVIMENTO 

DEPENDE MUITO DA 

QUALIDADE DAS DECISÕES 

DO JUDICIÁRIO, QUE 

EXERCE PAPEL CENTRAL 

NA SINALIZAÇÃO DE 

CONFIANÇA AOS  

AGENTES ECONÔMICOS

HUMBERTO MARTINS, 
PRESIDENTE DO STJ

nha integralmente à sistemática 
dos precedentes qualificados 
instituída pelo atual Código de 
Processo Civil (CPC), de 2015.

Segundo o ministro, ao valorizar 
o perfil interpretativo e uniformi-
zador do STJ, a aplicação desse 
critério de relevância propor-
cionará mais segurança jurídica 
para a recuperação econômica 
e social. “A retomada do desen-
volvimento do nosso país – em 
especial, neste momento de 
pós-pandemia – depende muito 
da qualidade das decisões ema-
nadas do Poder Judiciário, que, 
nesse contexto, exerce um papel 
central na sinalização de con-
fiança aos agentes econômicos”, 
assinalou. 

Martins também comentou que 
está pessoalmente empenhado 

para que a PEC da Relevância 
seja também aprovada logo pela 
Câmara dos Deputados, pouco 
depois de as alterações no texto 
terem sido promovidas pelos 
senadores. Para o presidente do 
STJ, a aprovação da PEC pelas 
duas Casas do Congresso não 
vai criar obstáculos para que os 
processos alcancem a instância 
especial, mas apenas corrige 
uma distorção sistêmica que 
impedia a Corte de executar a 
sua verdadeira missão constitu-
cional de uniformizar a interpre-
tação das leis federais.

Durante a sua elaboração, a 
PEC da Relevância, que conta 
com o apoio explícito de juristas 
e de integrantes do Judiciário, 
teve a contribuição do então 
ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Teori Zavascki, 

HUMBERTO MARTINS 
PRESIDENTE DO STJ  
E DO CONSELHO DA 

JUSTIÇA FEDERAL (CJF)
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O ministro do STJ Ricardo 
Villas Bôas Cueva, presidente 
da mesa do painel Justiça 4.0, 
cumprimentou o IEJA pelo 
“belo evento” e relembrou as 
progressivas modificações ado-
tadas pela corte no rumo dos 
processos inteiramente eletrô-
nicos, com gestão processual, 
adoção de automação e inte-
ligência artificial, além do estí-
mulo às práticas em favor de 
uma justiça digital. “O mundo 
mudou e a Justiça não é só edi-
fícios solenes que emitem atos 

Paulo Dias de Moura Ribeiro, 
ministro do STJ e professor, 
presidiu o último painel do semi-
nário, que tratou dos desafios 
trazidos para a Justiça pela 
pandemia. Ele lembrou que a 
urgência dos fatos gerados 
pela doença criou foco espe-
cial no tema saúde, com a pre-
ocupação geral de evitar que o 
mal se alastrasse. “O STJ teve 
um papel importante, atuando 
fortemente para evitar perdas 
no período”, disse. Ele cum-
primentou o IEJA por realizar 
um seminário “digno de todos 
os elogios”, desejando que 
venham outros. 

Palestrante, o também profes-
sor e ministro do STJ Sérgio 

formais para soluções de con-
flito. Nossos mecanismos se 
incorporam e a pandemia pro-
moveu nesse sentido um salto 
enorme, consolidando proce-
dimentos eletrônicos desde o 
começo”, declarou.

O palestrante do painel, minis-
tro aposentado do STJ Nefi 
Cordeiro, abordou vários pon-
tos sobre o necessário avanço 
da digitalização da Justiça, mas 
também fez algumas “provoca-
ções”. Ele considerou válida a 
busca por mecanismos informa-

PAINEL 2 

JUSTIÇA 4.0

PAINEL 3 

STJ E SAÚDE: CENÁRIO 
PÓS PANDEMIA

tizados para melhorar a gestão 
da justiça federal, unificando 
procedimentos de vanguarda. 
Mas acha que o CNJ e o Con-
selho Federal de Justiça (CFJ) 
precisam de interação, consi-
derando que no âmbito dos 27 
tribunais federais a uniformiza-
ção de plataforma, estatística e 
procedimentos é facilitada com 
a batuta do STJ.

Outra provocação de Cordeiro 
se referiu à profusão das sus-
tentações orais de advogados 
perante o STJ durante a pan-
demia, graças às facilidades das 
sessões remotas. “Houve evi-
dente ganho para a sociedade, 
com a maior aproximação de 
defensores de todos os rincões 
do país via vídeo, sem precisar 
se deslocar para Brasília. Mas 
esse fenômeno vai exigir um 
meio-termo, limitando acessos 
para conter exageros em favor 
da qualidade.

“O juízo 100% digital é meta em 
evolução, sepultando o tempo 
de movimento de pilhas de 
papeis e até perda de provas 
na carga. Mas agora é preciso 
que os advogados se atualizem, 
sobretudo quando hoje até as 
partes acessam a movimenta-
ção diretamente”, disse. Por 
fim, o ex-juiz e agora advogado 
sugere que se evite duplicação 
de ações de digitalização e que 
se reduza a dependência de 
empresas privadas nessas ini-
ciativas. “É preciso aproximar 
todos os tribunais, com uma 
base nacional e unificada de 
dados judiciais, gestão comum 
de estatísticas, apesar do even-
tual risco de centralização con-
ter iniciativas locais”, resumiu.

Kukina agradeceu o convite 
para compartilhar a expertise 
do tribunal com o IEJA nesse 
campo. “O Brasil e o mundo 
foram surpreendidos pela crise 
sanitária, que exigiu informatiza-
ção com urgência, novas rotinas 
e atos normativos do Judiciá-
rio para se comportar no novo 
e desafiador quadro de um 
momento inédito”, explicou. A 
adaptação rápida às exigências 
envolveu direito público, direito 
privado e causas primárias. 

Emergiram também questões 
novas, como pedidos de sus-
pensão de prisão de devedores 
de pensão alimentícia em razão 
da pandemia, além de novos 
entendimentos na área tributá-

ria e de recuperação de crédi-
tos. Mais recentemente, surgiu 
com grande polêmica a questão 
da adoção do chamado passa-
porte sanitário para entrada 
de estrangeiros ao país, como 
exigência de empregadores 
para empregados e anda como 
acesso de cidadãos brasileiros a 
certos locais públicos. 

“Muitos buscam vantagens em 
tempos caóticos, mas o mais 
importante é a nova postura do 
magistrado brasileiro diante de 
uma cena excepcional”, disse. 
Por fim, Kukina apontou risco 
de a Nova Lei de Improbidade, 
recém promulgada, ser ques-
tionada por eventuais vícios de 
constitucionalidade.

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (MINISTRO DO STJ)  
E NEFI CORDEIRO (MINISTRO APOSENTADO DO STJ) 

PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO E SÉRGIO KUKINA, MINISTROS DO STJ.
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Na sua fala de encerramento, 
a presidente do IEJA, Fabiane 
Oliveira, fez um depoimento 
para ilustrar a importância de as 
instituições da Justiça irem ao 
encontro de todos os cidadãos. 

“Em 2007 fui convidada a dar 
pequena palestra para famílias 
do entorno de Brasília, na época 
do Natal, embalado pelo senti-
mento de fraternidade, sob o 
tema direito de família. Deixei 
o juridiquês rebuscado para 

O STJ AVANÇOU NA 
REMODELAÇÃO DE 
SUA JURISPRUDÊNCIA

AVANÇOS DA  
PEC DA RELEVÂNCIA

atender aquele público de 400 
pessoas e me socorri com slides 
de power point. Antes de aper-
tar o botão para mostrar a foto 
da Constituição, perguntei qual 
era a Lei Maior do país e ouvi 
uma voz uníssona: “Lei Maria 
da Penha”. O fato me impactou 
não apenas devido à realidade 
da violência doméstica, mas 
de como o direito precisa che-
gar ao cidadão. Quem defen-
der a Justiça, a vida e o Estado  

Democrático de Direito precisa 
de mecanismos melhores”.

Ela cumprimentou o STJ por 
uniformizar a hermenêutica 
nacional, adaptar as novas dinâ-
micas, abraçando tecnologia e 
inovação, avançando na remo-
delação da sua jurisprudência 
como foi na pandemia. “O tri-
bunal está atento às necessida-
des dos seus jurisdicionados”,  
finalizou.

Em se implementando a unificação de critérios de 
relevância previstos na proposta vinda da Câmara 
e aprovada em 3 de novembro último com mudan-
ças no Senado Federal, milhares de processos 
deixarão de ser, automaticamente, examinados 
pelo tribunal. Com isso, o STJ poderá então se 
dedicar com ainda mais profundidade às matérias 
de maior interesse para a sociedade. O texto da 
PEC 10/2017 retornou à análise dos deputados 
federais.

Ele prevê, entre outros pontos, que, no recurso 
especial, “o recorrente deve demonstrar a rele-
vância das questões de direito federal infracons-

titucional discutidas no caso”. Caso contrário, o 
órgão julgador pode não admitir o recurso, bas-
tando para isso o voto de dois terços dos juízes. 
Isso significa três dos cinco ministros integrantes 
de uma das turmas do STJ. O impacto dessa novi-
dade pode ser revolucionário.

Somente em 2020, foram distribuídos à Corte 
354.398 processos — uma média de 10.739 por 
ministro. E a expectativa com a PEC da Relevân-
cia é que, quando for aprovada, seja reduzido à 
metade o volume de recursos especiais que che-
gam ao STJ, apenas os que serão interpostos 
após a promulgação da emenda constitucional.

A VOCAÇÃO DO STJ É 

DE PACIFICADOR SOCIAL 

E DE REALIZADOR DA 

INTEGRAÇÃO DO DIREITO 

EM TODO O TERRITÓRIO 

NACIONAL, DE NORTE A 

SUL E DE LESTE A OESTE

FABIANE OLIVEIRA, 
PRESIDENTE DO IEJA

HUMBERTO MARTINS, MINISTRO PRESIDENTE DO STJ E PAULO DE TARSO SANSEVERINO, MINISTRO DO STJ
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O Senado aprovou a PEC 
10/2017 em novembro com o 
objetivo de descongestionar o 
Judiciário, reduzindo o número 
de recursos especiais junto ao 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) ao impor novos requisitos 
para que esse tipo de recurso 
seja admitido. 

A proposta foi apresentada 
pela senadora Rose de Freitas 
(MDB-ES) em 2012, quando ela 
ainda era deputada federal, e 

JUSTIÇA CÉLERE

teve como relator no Senado 
Rogério Carvalho (PT-SE). No 
segundo turno de votação, 
a matéria recebeu 70 votos 
favoráveis, portanto bem mais 
que os 49 necessários. 

A PEC foi aprovada na Câmara 
em março de 2017 (então PEC 
209/2012) e em julho do mesmo 
ano na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) do Senado. 
O texto chegou a ser levado ao 
plenário, mas voltou à CCJ para 

que a emenda então do ex-se-
nador Edison Lobão (MDB-MA) 
fosse examinada. 

A iniciativa para dar mais 
celeridade aos processos no 
STJ veio ao encontro do que 
vários dos seus ministros têm 
defendido, com medidas para  
agilizar decisões nos últimos 
anos, tidas como fundamentais 
para otimizar o funcionamento 
da Justiça.

 

Com você, nós superamos um dos anos mais 
difíceis para o comércio brasileiro. 
Fortalecemos o trabalho do setor que mais 
emprega no país e também levamos 
oportunidade, alimento, educação e qualidade 
de vida para pessoas de todas as regiões. 
Juntos, nós somos o Sistema Comércio. 

Empresário do 
comércio de bens, 
serviços e turismo, 
seu trabalho 
valoriza o Brasil.
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VOCÊ JÁ FEZ A SUA 

SIMULAÇÃO PARA 2022?

A  N O S S A  É  M U I T O  P O S I T I VA . 

I S S O  P O R Q U E  A C R E D I TA M O S  Q U E  V O C Ê 

J Á  F E Z  U M  D E P Ó S I T O  D E  E S P E R A N Ç A 

N E S T E  A N O  Q U E  E S TÁ  C H E G A N D O .

PA R A  Q U E  V O C Ê  T E N H A 

U M  S A L D O  P O S I T I V O  D E  S O R R I S O S .

PA R A  Q U E  A S  C O N Q U I S TA S  M A I S  E S P E R A D A S 

E N T R E M  PA R A  A  S U A  C O N TA  D E  F E L I C I D A D E . 

PA R A  Q U E  O S  A B R A Ç O S  C H E G U E M 

N A  V E L O C I D A D E  D E  U M  P I X .

V O C Ê  N U N C A  E S T E V E  S OZ I N H O . 

C O N T I N U E  C O N TA N D O  C O M  O  S E U  B A N C O 

E  A C R E D I T E  E M  U M  A N O  N O V O  D E  V E R D A D E .

#JuntosParaBancar2022

Assista ao f ilme.
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